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ఈరూపక మును 

గురుఫూజూ వ్ర తికి 

సీ 'ఏనుపొటి ఏనాది"రెడీగారి 
oo) G 

కీ రిమూర్చి క్రి 

సమర్పించితిని 

“శమురూపమె ధ్యానంబగు 

శముెపేర జదంటు నర్వచాయింశ మాకుళ్ a 

చే వేం. 



ఉపోదాతము. 
ఖె 
న ప్రల 

: త ీశృష్ణదేవరాయండు ఆంధ్రులకు నిరంతరస్త రణీయుండు ; సంస్కృ 

చాజబ్బయమునకు ఊదయనుండు ఎట్టివాండో ఆంధృవాబ్మియమునకు అట్టి 

వాండు. 

ఈరాజు నంతఃపురవృతాంతము వరంబరాగతముగా నిట్లు కలదు. 

“ఒజళానొశధినము రాయలం రి, భోజనానంతరము బండికనో ష్టి చే 

నలో నిశీధముదనుకనుండి యాస్థానము ఇూలించి శయచ్యగృృవాంబునకుం 

జనియె, అచ్చో నాకని పట్టమహిషి యంతకుమున్ను హంసతూలి కాతల్పం 

బునం గూర్పుండి చెలులతో ముచ్చటలాడుచు భ ర “నునంబు వీతీంచు 

చుండి నిశధమయ్యెం గావున శాపవె నిద్రాభరంబునకు నోదంజాలక వరావన 

వ్యళ్య _స్తముగ శయనించె. ఇట్లుండ ననంతరము వ్యత్య గ్షశయానయెన నిజ 

మహిషి పాదనూపురరవం బాతనికిం ర గోచరం బయ్యెను. తోడణీ దిగ్సన లేచి 

మంచము సలంొెలంకుల- బరికీంచి యచ్చోం చాదములుంచి నిద్రించు 

భార్యంగాంచి కారణమూహించుచుం గొంకన అకుం చెలిసీ కోపించిం..... 

బండ్లు పటపటం గొటిక = *-...యచ్న్చోటువాసి యింకొక భపనంబునకుం జని 

యచట శయనింధెనుం....... 

“ఇట్టి పృత్తాంతమునంతేయు నావె యరణఫుశవియగు ముక్కు. తిన్తునం 

(నందితిమ్లన) చూచాయగ,హించి. ==... .. . పారిజాతావవారణం బశుకథం 

స్ని (సృజంధము రచిబుంప నారంభించెను. అందు తొలియాళ్వాననున జీ 

తన యభిప్రాయము శేటజణిచి చానికం దగు పద్యనములం. విరచించి. . రాజు 
నకు. చెలియబశిచెను...”” అనంతరము ఆశావ్యనునందలి 'ననుభవదీయ 

చానుని”, '“పాటలగంధి 'జలకాశాసని ఆను పద్యములను నినం౧జీ రాయలం 



శ్రీ 

కోపముమాని తన రాణింగలనెననియు చెప్పుదురు. (చూ. గురుణాడ శ్రీరాను 

మూర్తిగారి కవిజీవితములం పుట 177.179.) 

చెకథ శాధారముశా గ్రహించి కొందణు బాటకములను రచించీ 

యున్నారు. 'జీనును రాయనిమోంది సతపాఠకమువేఠణేమి, తిమ్తునార్యుని 

మింది గౌరవము చేకణీమి, _పెకథలోని చమత్కారముపలన 'బీమి అళ్ళమక్షుం 

డై ఈచిన్నిరూపకమును రచించితిని. కాని నాకం దోచిన మార్పులను 

శావించితిని. 

పౌరిజా తావనారణమును తిమునార్యుడు రాయనికి సీరి నుజదేళించు 

టక్ అయన యంతఃపుర చరిత్రమును వ్రాసి నాండనుట చేత శవి రాయని! 

చూటిగా రగులునటుపంటి వృత్తములిీ శాష్యమున చొప్పించియుండునని 

కలంచుట సమంజసము, అవిమయముజీ స్పష్టీకరించుటకు వ్రానినాండో యను 

నట్టు వీశ్రికయు థ్వనించున్నది. 

యాదవత్వమున నీంవోసనస్టుండు గామి 

సింవోసనస్టుండ్రై చెన్ను మెజియ 

ఫోరి తొలుమేన తనవై న కొదువలెల్ల 

నూన్బుళొనవచ్చి భువనై కమాన్యలీల 
నవతిరించిన కృమ్ణుండా ననంగమిం చె 

నరసవిభుకృన్న రాయ భూనాయకుండు. 

అనియు, 

చక్రవర్తి మవోప్రళ స్తీ నాండును నేడు 

చెలగి ధర్మ శ్రమ స్థితఘటిం చె 

41 OR] ORE 



నాడు నేడును యాద వాన్వయమునందు 

జననముంచెను వసుదేవ మనుజవిభుని 
తి జీ కృష్ణుండను వేర నర సెందద్రు, కృష్ణదేవ 

శాయండనుపేర నాదినారాయణుండు. 

ఆనుటచేతను ఒశవిధనుగా శీకఎనులవారిదై న ఈ పారిజా తాపహరణచరిత్ర, 

శాయనిదరి కృయే యను నభిప్రాయమును తోలుత జీ రాయనికి బోధించుట 

వీనిని రచించినాండని ధ్వనించుచున్నది ఈయుంఠ!పురవృత్తాంతము. నిజమగు 

జీని ప్రథమా శ్వానమంకయు రాయని యంత।పురశథమీ గావలయంంను. 

ఇందులకు తగినట్టు చీనీ, క్రిందిరీతిని కల్పించితీని. తెనాలిరొమలింగ య్య 

రాయఆవారి యరాస్థానిలోన్నండి ఎల్ల వారిని ఛ్రమంబం జేయుచు వికటకవి” 

యని (ఈస్ వహిందియుం డక: దానిని ఆధారముగాగొని ఆకనికి రాయల 

యంకకిప్రురములలో రాయలుండున పుడు చవేళించు చొజవయుండినట్లును 

రుక్మి ణీ శ్రీకృవ్ణులు పాచికలాడు చుండీన నమయమున నారదులవాణ దర్శన 

మిచ్చినట్లు శానులిం*య్య వగెననియుం, నారదుని పారిళాగమునకు బదులం 

వజ,పుటిల్స్ ను చ,వేళ వెట్టి నంవిధానమల్లితిని. మిగిలినదంతయా పౌరిజా తొ 

హరణ మే... మక్కి కి మక్కి... 

తిరుమలదేవి వట్టమహిషి; చిర్నమబేవి రెండవరాణి. రుక్షిణీనక్యభా 
మలకును పీరిరువురకును సాదృశ్ళముసచ్చుట ౨ కోవవృ క్తమును రండపరాణికి 

పెట్టితని. వారదునివలన పారిజా తాబవారణమున "నె జేరిన శార్యమును 

ఇందు తేనాలి రామలింగయ్య చే చేయించితిని. 

చిన్నమడేవి యంశఃపురచర్భలోను పారంపరినీ కైకొనశ మార్చితిని, 

*శీవలను వ్యక్య స్తముగా పరున్నందులకే రాయడు కోఐగించెననుట రాయ 
నికి ఉచితముగా గన్బట్టలేదు, -పెగా శయనమున నున్న దేవేరిని అంఠసేజ్బు 

అయన చూడకయుందుట ఎట్లు?! ఆందులపై వశ్రాభరణమునైై ఆయను 
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కోబగించినదనియు అందులకు రాయం-డు శాంతించం గడంగ్నగా ఎంకటికిని ఆ 

యమ తనియక, తుదకు పాదళాడనముచే రాయని బవూకరించెననియు, 

ఆందులకు ఆళోకముపలె విశసించక రాయలు ముకుళితవ్భాదయుండే వెడలి 

పోయిననియు కర్పించితిని. 

రాయనికి కోవమువచ్చివ వెనుక రాణియే తిమ్షయార్యునికి నివేదించుట 

కన్న చెలిక త్త ఆవనిగావించుట యు క్షమని చేటిచేకశే లిమ్మనకు చెప్పించి 

'పారిజారరదనకు పుంగొల్చినట్టు అతిని. ఆవెశుక కినియొక్క. రచనా ప్రయ 

శ్నము. ఈలా* రాయలు విగడయుయా్య త బయలుడేరుటయు కూడ ేంగు 

యుండిన తిమ్మన చడుము సంకు దొరకినపు డెల్ల తన కావ్యమును వినిపించి 

రాయనిమనను మెబ శీచినట్లుకు ఊఈచిధనుగ రాయండు నుముఖుం డై 

దిగ్విజయానంకరము పాకిజాడ, మశు చగిత;నులను కృతినంది జే వేరి నూరార్చి 

నట్లును ఆనంతరశ కను నిబంధించితిని రాయంజేగిన స ర్భయా లు ఏగ్విజతోరా 

నంలెరము బేపేగి ప్రార్ధన పె, జుగినట్టురు,. అప్పుడే. తిరువతిలో రాయండు 

అము కృమాల్యదను ఆంకీఠ మొసర్భి వ్యీవాములను చెక్కే ంచినట్లును మార్చితిని, 

దీనినే చిన్నిమదేవీ విజయమని 'భాభతి'ఆగ వగటించియుంటిని. ఇందు కొన్ని 

నూశనస్థలకి ములను చేర్చి చెం ఓలిని. 

వే. వేం. 



రాయల 

చుథనూ ౦5 ము, 

సలక ము 1. 
ఎ t 

విజయనగరము . రాచన్నరుచెంక నొక వీథి, 

("నేచ్యుమున పంచమహళవాద్యములు, కొందరు జరలు వడివడిగా నడ 

చుచు వ వేళించుచుంగురి," 
గ 

సక దృహుణుండం = (వనుక కు లెగిచు"చిి స్వరగ? రానయ్యా, 

Sats ౩6 న 2 నె pa బుస మధ యళ సి మొదలు పెన 4 న్నరు, మసకు లస్మ మై న 

(నేచధ్యము మండి “జయి ధవ; ప్గషజయి "భన ; (ప్రబల రాజాధిరాజ 

రాజ వ తొెవ, రాజవక మీళశ్వర, ఆరిరెయ భయంకర, మరారుర *"యరగండ, నష్ట 
ల 

జాం = లమాన, పీఠచారాయ రా, జగదళవిఖెళ, జయ, కుమారమ్మిక్కచు జయ ; 

శీగృప్త దేవమహారాయ జయ; దిగ్విజయి భష” ఆని బి5 “ములు విన బడును, 

మం౫ భవాన్యమ.లు (యో,గును.) 

మాధవయ్య (పృవేశించి] ఉండవయ్య్మా రవంత, అబి, నడవలేను, 
ఈళశ్వరమయ్మ్య్యూ, కొంచెం జిన్ఫుస గా పోదం, 

ఈశ్వరయ్య... ఆయిన, మనం పోయేటప్పుటకి ఆఎతా ఆయిపో 

తుంది. తెనాలిరామలళింగయ్య నగగకి పోయి చాలానే భయింటి. 

మాధ..ఆ?ి సలేగాని, ఏమిటయ్యా ఈకళ ఏోమోఖ. జరగ 

బొయ్సువి ? ఇ 

ఈళ్వ.__... ఓవో క వమమరుకుటు హ్నావు 7 2 “6 ఆఅ వళి రె"మలీంగ 

య్యు శ్రుచూంకరేంనుండి రాగభానికి వచ్చాడు. ఆసా ఐంది ఎట్వడు ధూగూటి 

గాడిని గుజకించిన ఆసమస్కృ ఫ్రా తల్ల రం రో బయ! ణీ షాక) పండితులతో 
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వాదం చేసీ రరిమివేస్తాడు. పెపయ్యగారికి గండపెండేర బవూకశరణం, 

ఇంశా చాలా విశీేపాలు భలే కమామహోగా ఉంటుంపి, రా రా, పోదాం. 

మాధ--.బలే! బలే! ఈదినం ఏమి స్వారగ్యమైనా ఉంటుం. సే 
నే గానీ, అ నమన్య నిడో మరిచిపోయి నాను, కొంచెం చప్పవయ్యా. 

ఈశళ్వ...'గాదన్సుడా, ఎంకలో మిచిపోళ 'వయ్య్యా | కృష్ణ బేవరా 

యలవారి సమస్ఫలు ఈ డేళంల'* ఆబాలగోపాలం ఎరగనివాళ్లు శేరు, నువ్వే 

మో మరిచిపోయి శానని ఆంటావు, చెప్తా విను. 

“సశవమళియన యాంధ కవి 
Me ©) a ల? 

ధూస్ఞటిపల్కు.ల కట్లు కిల్లె స 

యతులితమ ధురీవపి*మ?, 444. 

(చేపథ్యమునుండి) 

“వ! తెలినెలా ఘన నై కమోహనో 

సరే సుకు లో వా_.వసు 

ఆకాజనతాఘ:ం కొవపేరిసం 

తనమధు ధరో దిచసు 

ఛా ఎథారలగోలట జామా,” 

త,శ్వం-- ఆధుగోనయ్యూ అ వారిరామళింగంయ్య, సలు స్య పూ ర్లిచేళ్తు 

న్నాడు. ('జేఒథ్బిమున శరత'ళధ్వమల-] సభ మొదలు పె! రోయి. పొపద. 

(నిమ్కమింతురు.] 

సి లకి ము తి 

రాయల వారిది, 

ఆ వే జ అ న ఇ గ అజ్మీ నన్న (రాయులు, ఆవుది్స ఇములు, మం తులు, పరి ఎెరము నీ వేళింతురు..] 

పంది. దయీాీ వ, (ఇత? వశించును, 



విథమా౦క ము, 8 

రాయ... పండీరులారా! క నీళ్వరులారా! విద్యాపంతులారా! ఎవరై 

నను ఈసనుస్ఫను ఫూరింఫుడు. 

క్ సుత మత మైన యాం ర క 

ధూ్య్యూటివ భు టు నట్టు. I న 
{Y)} లీ 

షె మొలిచి మవూసయువెవ. పీన రై? 

"తీవ -లి్రామగ రార జ ఇను నడం] sf Bark 

అశాయుఎఓ హో $ B-m"౮ "పుం ంయ్య్భు ౧*హ్ష్ ఇ చ్చి నారి) 

రాములిం=.... “ వేళంచును. 
Es i ] 

రాయ. రామలింగ యృ ౫' గ. 3, వమి లేలిపివష 

రౌనుగిం౦= 

“వో! తెలినెకా భువనైక మాహానో 
ఆ తో లీ a. 

సుకుమార వాసనని 

న 

తతపి_ఘు ధగ “తను 

థారంథా స మా.” 

రాయ _-((ఆశ్ళరృ ముతో సధియంకయంణాచి] [హళ్వటి గారూ, ఒళ్చు 

ఫ'ందురా?! 

పంఏ__మహాప్పభి +! ధుళ్వటిగారు జీను రాలేదు. 

అప్పాళి...మవోవృభూ! నేకు రామగంగయ్య గాల. వచ్చినంకన ఆ 

వై బేళికవండితులకు వ ము సేిలప్ొసుం” నటన 

రాయ. ఆబ్బా జక ఆల సంర వయ కణ D4 2 వీదృృవిన" ములు 

పొరాభింపుడు. 

ఆప్పాజి.....[ ద్వారము పుచాచి రవ్యయా్యా ) ఆ పండలులను రమ్మను. 

(ఇరువురు ఆఢుక వులు ఆట్లహాస "గా ట్ పళంతురు,] 
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ఇరువురును..__జంయము, జయము, శీ (శీగష్ణ దేవరాయవుహారాయా, 
నీకు జయము. నీవు సర్యమున వారిళ్చం దు, డవు, దానమున కర్ణుడవు, ఐశ్వర్య 

మున దేపేందు దుడవు;, రూవమున మన్మభుడవు, ఆంధ్ర వాబ్తాయమునకు అపర 

భోజుడ వు, ses క వివి, నింతరవిద్యావినోదివి. మేము సండితులము, 

క వీశ్వరులము. నీ అస్థానమందలి కవులను జయించుటకు వచ్చినాము, ఆశు 

కవిశ్వథోరణిలో మమ్ము జ౨ంచినవారు "లేరు. గడియకు 'వేంంపద్యముల) 

నిరాఘాటముగా చెప్పగలము. ఎటువంటి క్లివ్షనమసృయైనను ఫూర్తివేయ 

గలము, ఆవధారణచ క్రెనగ్థి, భారణసార్వభె మ, వాదిఘుటాషంచానన, వాది 

ను్రధకసీంహా, శవితి*ర్కిశి కేస మొదలైన బిరుదులు మాకు వందలు వందలు. 

మా ప త మరు 'పనకుపేలు, మా గండ పెంజరములు మోయుటకు 

మ లేభములు రాలచ్చం వేయిసె చా “నంతయు వనుగుల నక్క వాము, నానా 

రాజసంవర్శనములు చేసీనాము. రాయలవారి అస్తానముమూ శ మే మాకు 

మిగిలియున్నందున పచ్చినాము. నూ ఇండితులను జయించి మాగ జఐతుల 

జీశమునకు పోదలంచినాముం మహో$వీశ్వములారా ! పుడిలప్రుకాందులారా ! 

విద్భావింతులారా! మితో వాదమనగా మాకు రృణ పాయిము. డోదివేయ 

గలము మివ్యందరశు ఇలోతో చిన్న నవ స్యను పూర్తి చేనీ వావిరువు నిలుపుకొనుడు 

చూరేము, [చేతు లాడించుచు రాగముగా 

“కుంజరయి ధింబు దోమకుత్తుక జె చ్చె౯ు” 

రామలిం_ (సక మారు లేచి మరల కూర్చుందును.] 

వాదిపండి=.. ఏమో, ఎవరును చెవ్పళీర+! ఇంతేనా మాళ శ్రీ! 

ఆలసాని చెదెన...ఆ ఏ" యో! రామలింగ య్యా, శ'నీ. 

రామలిం.....ఓవో ! సభాస్తారులారా! వినుడు. ఓయి వాదీ! 

గంజాయి లెని తుంకెల 

సంజాతులం గూడి కల్లు చవిగొన్నా వా 



ప థమా౦॥క ము. ర్ 
లో 

లంజలకొడు కా? యెక్కాడి 

లా న్ు 6గుంజరయూథంబు దోమకుత్తుక జొ చ్చెక? 

ఇ కా 1 tye "శ్ 37 ! గ వొదిపండి.. [8 పములత్ ] వుహాపృభూ! ఇఏ కేవలము దౌర్షన్యముగాని 

వాదముగాదు, దూషీంచుటగాని పూరించుట గాదు, న్యాయము గాదు 

మవో ప భూం 

రాయలు... ౦*"మనింగ కి వీశ్వ్టరా? ! ఈ సమళ్ళను ఒక మేళ మేమే 

యి చ్చియుంశినయెడల జీమి ఇయుదురు ? 

రామలిం. మనోః భూ! వలినవారి యో ఆ రులముగ దా, వినుడు 

మరి... 

రంజనచెకి వాండవు లరి 

భంజములై విశటుం గొల్వం టెల్పడె రకటూ 

సంజ మ విధి నేమందును 

గుంజరయు *+థంబు దోవుకుత్తుక బొ చ్చె౯, 

సభ్యులు... బళిబలి, 

వాదిపంజీ..._.ఎపవర చ్యూ నీవు, అధిక పృసంగిగా నున్నావు! 

రామళ్ం..మహావాంకారిగర్విత దుష్టవది మదమ ల్తేభకంశీరవ, నిరర్ధక 

విరు దాడంబ5క సీం ద్ర మేఘమహావాతూల, శుష్యవాదిథునకవి ద్రైవణమన+*ల 

గుడ, వికటకవి, గండరగండ, గండభేరుండ, ఆశుకవిక్వ లొడలొ డాయ 

మాన కివిపృషయి ముక్కు. తౌడు ఇ తావ బికుగుల.ళాట్రి, శరఘుంట, సవ్నాసృ 

భుంట్క లతఘంట, కోటిఘుట, ఆర్భ్బుదనృర్బుదఘుటాదిక పీరదు,ల గర్వ 

మును భంజించి, వారి బిరుదులు, గండ సెండేరముణం, కాలువలు, దుప్పట్లు 

సవో పుచ్చుకొని రాయలవారి అ ననున అశ్యయించియున్న క విమళశము 

తెనాలి రామలింగయ్య. ఈ శవిమశకమునశే భయవదుచున్నావు. కని కార్లూ 

లములు నీమాద లఘీంచిన జీమెపోగలవు ? 
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వాదిపండి..'శీకు స్తష్టం మా (వృలాషుి మహాప్రభూ! ఈవద్యమునకు 

వపెస్పిన యర్థ్ మును చెప్పక అన్ని పాదములు చక్క గా సమన్వయి౦ పవలయును. 

నః రాజనందనరాజరాజాత్మ జులు సాటి 

తలప నన్న య వేమధరణివతికి, 

(ఆడే మిగిలిన పాదములును) 

గీ భావభవభోగసత్క. ళా భావములను 

(ఆబే మిగిలిన పొదములును) 

రాయ... [నభ వ వు చూచును 

రామలిం....“పశు స్పష్టం నూ విళాద,.' మహారాజా! ఇరడు పరమ 

దుర్జార్లుతు. వీలినఐ-రి యూస్టానమునకు వచ్చి వేమభూవతిని పొగడుచు 

న్నాడు. మా యేగినవారు సర్వదవీణావథిచ కృపి కానున్నారు. దండు 

బయలుదేలినా కృన్ల్ణ కాదు, గోదావరి, మనోనదివరకు రాగలరు. అప్వుడు మో 

వ భువులందరు మః య్ర్గాభ్ర లగుదురు. నీసమస్యను నేను ఫూ ర్తిచేసీనానుం 

క ఈ చ నావంతు. నావద్యానికి చపష్పవయ్యా వాదిఖైటాపంచాన నా, 

నీ మేకతోశకగుమే:క తోక మేంకకు మేక 
“ముక తో కామేకతోో క మేక 

(ఇ? తక్కిన మూడు చరణములున 

గి. మేశతోకతోక మే మేగతోకనోక, 

(ఇట్టే రక్కెన మూడు ] 

వారివండి.. (అలా చించుట ఐఫినయించి] దీని! ఆర్థ్ము శేదన్నచో 

నపమానమగును. చెప్పుట కెస్టముగా నున్నది, కానీ, (వశ శము) వహో 

చ్ర భూ, ఇది పట్టి ఆనందిగ్భ ప్రల-వమ.. ఇటువంటి బద్యములకు కూడ మేచు 

అర్థము క్షల్బించగలము. లేపు వగినవారి నర్నిధిలో మనవిపేయగలముం 

(నఘ్యలు కొందరు నవ్వుదురు ; కొందరు దగ్గుదురుు 
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రామలిం..ఠదికిణతోం,. ఆఅయినదా మోభని! ఎట్లెక్కిం దినారయ్య్యా 

మిమ్ము ఏనుగులమోదను, లొట్టికిట్రలమిదను! 

ఓక సభ్యుడు.....ని క్చెనలు వేసి ఎక్కించిడంటారు. 

రామలిం.... ఈ చద్యమునకు అర్థము చెప్పుడు, 

నరనీంహకృ్ల రాయని 

కరమరు దగు కీర్థి యొవ్చెం గరిభిగరిఫిత్ 

కరికరిభిత్ ౫౦౫౦ భిత్. 

కరిభిత్ గిరిభిత్ తుకంగకకునీ మంబ 

వాదివండి.._ ఈజద్య మే ల ంములోనిష కకిణ?'రూ ? 

రామలిం... గిల కాష్టవాహిష బంధన ము+గోనిఏ; "బే బే © నీతిని, 

వాదిపండి.._ (ఇ గగ రమ్ము ఈ రుహానుఖభావు డసాధ్యుడుగా నున్నా 

డే, ఉపాయము? నిచ్చటిశుండి తప్పించ;ళొనిపోపలయును. ((పృకాళము] 

అబ్బబ్బ! అబ్బ! కెడుఖ్రనొప్పిగ? నున? మహ్మాబ్బభూ! మాకు స్లీక, సెల 

విప్పించవలయున , శ్రే మేము నచ్చి, శ తొవధానము, సహా న ఛఇనిము 

కూడ చీయగలము. నేటి? సెలవు, (ఆని వడిగా నిమ్మ) ] 

రామలిం.. శర సవా సావధాన ముకూడ వేయగలరు! వహాప్రభు*! 

ఈ అకుశవులు మరల రాకు 

రాయులు 

ఉప ౫ం బఎరగంబు నేతువు హీను 
పు ష్య వ్యూ హంబున౯ జుట్ట రె 

విదితంచెన మహీ౯ మవోంధ కవితా 
చి. న, 

విదాస్థబల| వాఢి నీ 

ఇను చేరీ సగసా్యాబోధ ఘటనా 

హీలాసరిప్మా_5 కొ 
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రడ నీరూవము రామలింగకవిచం 

ర్ ( | ట్రా సాం ద్ర _ర్రిశ్వరా 

'రామగ౦=..వలినవారి అన్నుగృవ మే ఆంతయం, 

అప్పాళి....మహ%ప, భూ! కవిబండితులలేో నందరకును 'పెద్దయైన 

“పెదనగారికి *శేడు ౧౦డ పెంజేరము బహూశరించవ లెను. 

రాయలుుజాఅఫపును, వోల సంతోషము, [(నౌకరులు పరవోలప శేమును 

తెచ్చి సభొమధ్భృమున నుంతురు. ఐనితో గండ వెండేరముకూడ.) "పెద్ద 

నార్య ! ఆందుకొనుడు, 

ఆలసాని పెద్దన-.._మపహ!ర"ఇాధిరాజ! 

శఎసెంథాన బల ఉ&. మాది వివి 

YN Opt : గ శ్వ: ష్రంబులం గెటెదు 

% 
‘ ప్ర పండత్వటల్న వెళేచేలని 

బహ్హాఘ్నలే నినక్ 

నరసింహ హీతిమండ లేశ్వారల నె 

న్నన్వచ్చు నీసాట్గా 

నంనీంహాతీతవండ ేశ్వామని కె 

మా రాబకి ౦ఢీక వా. 

నభ్యుల.__.అప సః! బిబ?! బాగుబాగు ! 

రాొమలిం. (వాహావా యని నవ్వి) నుహాపృభూ ! ఈ చద్యము ఇనీక్రి 

రాదు. తాతగారూ ! ఏమి ఇట్లు చెప్పుచున్నారు?! కంకీరవమనగా సీంవా'మే 

గదా. సీంవామునకు బిల, వేశమును లోపమా _పెగీటునచెప్పి రాజకంకీ 

రవా, రాజసీంవామా యనుట దోవముకాదా. ఏలినవాళు బిలము వ,వేళించిన 

రాజకంశీరవా యని తోకవట్టి వెరకీద్యురా యేమి! 'జీనుచెప్పెదను చూడుదు. 



ప్రథమాంకము ౮ 

కలనం దావకఖద్దఖండిత రిపు 

మ్మూభ ర మార్తాండమం 

డలభేవం బొనరించి యేగునెడ ద 

న్మధ్య్యంబున౯ా నోరకుం 

డలశేయూవకిరీటభూపితుని శ్రీ, 
నారాయణుం గాంచి లో 

గలగంబారుచు నేగె నీవయనుశం 

కిం గృప్త రాయాధిపా. 

సభ్యులు---ఆ: మ. దివ్యనుగా నున్నది. 

పెద్దన... మహో పి భూ ! ఈగండపెండేరముళుు పొరితో మీశేమును 

రామరింగ౫యకీ తనవి, 

రాయలు... రొమరింగయగార్యూ రండు. 

రామలిం.. ప్రభూ! పనికిరాదు. జీను పద్యము చెప్వుటై చెప్పితిని 
గాని వేరుగాదు. తాతగారి పద్యము నిర్ర*షము కంగీరవశోబ్దముశు గ్రేన్టవాచ 

కముగా (ప్రయోగించినారు. బహుమతికి మాబోంట్లు శేవల మనర్హులుగ దా. 
ఆాకరగారూ, రండు. (ఆని న్వయముగా వారిని పిల చుకొనివచ్చును. రొయలం 

గండ పెండేరమును స్వయముగా పెద్దన శనికి తొదుగును.] 

(నేవళ్యమునుండి.. “జయం జయం నీలినవారికి. బదుణినిమిది లిరు 
బరులనుండిన్ని, డెబ ఫు రండు డేవస్థలాలనుండిన్ని ఆయా ఆచార్యులు వసాద 

ములు తెచ్చియున్నారు. నానాదేశములు తిరగి వలినవారి దర్శ్భచానీకి 

పేగులు పచ్చియున్నారు. ఆహముచానగ రిమునుండి వేగుల రామున్ను, గోల 

కొంచనుండి వేగుల గోపోళిన్ని, వాయువేగి హనుముంకయ్య, మనో వేగి 
ఫురు మోమృగయ్య మొదలైనవారు వచ్చియున్నారు. ఇంకా వీలిన వారి దర్శ 

చానికి రాణా జగదేవు, గని లిమృవ్పనాయడు, రాచూరి రామినాయుడు, 
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జీనాళతి చెమ్మసా*ని రామలింగమనాయడు, వాండే మల్లారావు, బోయి 
రానుష్య, బదు నెనిమిది శప్పణాలవారు, దళ నాయకులు, అప్పరపిళ్ల , కుష్పర 

పిళ్ల , సాళువనాయడు, కొనూర లిమప్బ, సంగ్లరాజు, చెర్వ చ ధాని తిచ్చరను, 

ఆయ్యప్పనాయడు, కటిం విశ్వనాధనాయదు, చెప్పన్పనాయడు, ఆక్క ప్ప 

నాయడు, కృవ్ణఇ్పనాయడు, వెలుగోటి యాచమచాయడు, కన్నడ బనవప్ప 

నాయడు, సాళువ మేశరాజు, మట్ల అనంతరాజు మొదలై నవారున్ను, 

భొమిరెడ్డి నాగ౪౦డ్డి బనువారెక్షి మొదలైన 'రెడ్డకమాళ్లున్ను, కమనాయ 

కులం విఠలస్పనాదు అల్లుళ్లు కొమాళ్లు రాచరికంవారు ఆమరనాయకింవారు 

. ఆందరున్ను నీలివారి దర్శనానికి క'చుకొనియున్నారు. కొత్తగా బుడురకీసు 
వ రకు డొకడుకూడ పచ్చియు న్నా డుం” 

ఆహ్బాళి---మహా ఏ భే! కవితాగోవ్టి యెనది, ఏలినవారు కార్యా 

లోచన మందిరమునకు పోవలయురు, 

రావలిం.. (తః లో] బుడశకీసువర్హకుడా ! ఆందరికన్న ముంధు శీ 

సీవినిచూ చి ఆంశ!ఫురము లా * గొంతపేడుక చేసెదరు. 

(ప్రభ లేచును. రాయలు, మంల్రయు నొక వపును, మిగిలిన వారు మరి 

యొక వైఫు నిమ్మి. 



ద్వితీయాంకము 

సలకము 1. 
థ్ 

నగరిబజయ టం 

'తెనాలిరామ...... వ, వేళించి) బళి. అద్భుతముగా నున్నది ఈ జడ 

బిళ్ల, ఆంతయు నొకటే వ్యజ్కవఎ, పదికోట్ల వరహాలు చేయగలను. అరచేరి 

యంత యున్నది. దీని** బంగారమును వక్చి పెక్కు మణులవలె చూపి 

నాదు. మంచి పనిగనము. మాబోంట్సకేల ? బేచేరులశీ తగును, మరి దీనిని 

వీలినవారికే చూపెదను. (వెనుకకుచూచి]) ఓయి, ఆ బుడతకీనువ గకుని నూ 

'జెంట రమ్మకు. (ముంద్లుచూచి] ఎవరురా అచ్చట ! నీలినవా రిపు జేక్కడ 

నున్నారు ? 

( బేపథ్య మునుండీ....“లిరుమలదేవమ్మగారి నగగికి వెళ్ళి నారండి.””) 

రామలి౧...నుంచిది, చేరును లిరుములడజేవిగాా నగరిశే పోయెదను, 

(నిమ్మ) 

విరుమల చేసిన గ రు. 

(రాయిల్కు. తిరుములదేవి సాచికలాడుచు ప్ర వేళింతురు. 'జేటికలు 

కొందలు వారికి వీచోఫులు వీదుచుందురు.] 

తిరు__నాబేగెలంపు. 

రాయల... నాదే సెలంపుం 

తిరు... ఎట్లు వ భూ! ఆ మోడిపోయినారు. 

రామలిం.....(కటాలున చ వేళించి) ఇరువురును ఓడిపోయిన వా లే. 

రాయఆలారానులింగ య్మ్యుగారూ, రండు రొండు, 
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(తిరుమలదేవి లేచి నిలుచును. ఒక వేటి రామలింగయ్యకు ఆనన 

మీడుకు, విసరును ] 

రాయ......ఎట్లు కవిగారూ? ఇరువురును ఎట్లు ఓడిపోగలము ? 

రామబిం.__వల కాదు? చ్రృభువుల విజయములును, పరాజయమలును 

వారి జేజేరులను చెంపనవే గదా. కొవున ఇరుశ్రరును ఓడజినవా శే. 

తిరు..మరి తమ వాదము ప్రకారము ఇకువురమును లి చినట్టుకాదా! 

రౌాముగిం.__ఆవః |! క+కేమి. మీ కిరువురకును భేద రున్నదా. మం 

డనమిశ్రుని శంక రాబార్భులవార గాలిచినష్వడు ఆయి.నభార్భ తన్నుకూడ 

గాలిచిన'జే గాని ౫లపు పూ ర్లికాదని చెప్పలేదా? పరన్బరిము మీ రొకరి 

నొకరు గగిచిన నధ గెలుపును గాదు, ఓడిపోవటయు కాదు, కావున ఇరు 

వురును గెలిచిన, ఇరువురును ఓడిన ట్ర 

లిరు.._క వులు” దా! నిరంకశులు. మి కవిగ'రూ, తాము నే డిచ్చ 

టికి వచ్చుట చే మానగరు సావనయమెనది. ఇటీనల పచ్చుటయే మానితిగెగబా. 

రామలిం--అుు. బొత్తిగా తీ*ఠ లేశ్రపోయిన ఏ. జీను కొంఠకాల 

ముగా ౮ /చూంతరము పోయియుంటీిని. పణ? వ దేళికులు కవులు పచ్చి 

యుండిరి. లేనిచో మాశీమి, నిరంతరము ఏలినవారిని, చేవిగారిని వినోదింవ 

కేయుటయేగదా మాపని, మరి జే డొక విశేషము, బుడతకీనుప రకు డొకడు 

పచ్చియుయుండి నాడు. వానికడ సీయిద్భుక మైన ప్మజృఫు జడచిళ్ళ యుండినది. 

చూచితిని. అట్రి యివూర్వపన్తువును ధరించుటకు గేవిగ+రుకక్క_ నికరు లెప్వ 

రర్శులని తీసిళొనివచ్చిలిని. ఇదిగో చూడుడు. (ఆని చూఫును.) 
(వాయల వ” రందుకొని దేవి కిత్యురు.] 

తీరు. చక్కు.గా నున్న ఏం కటి దొకటి వలయునని తలంచుచుంటిని. 

తలవని శలంపుగా వచ్చినవ. రామరింగయ్ము గారికి మనయం చెవ్యునును ఆశా 

రణ బాక్సును. 
రామలిం..మవాోరాణి గారు తా గుట్టు సెలవీయగూడదు. వలినవారు 

సాముత్తు ఆ విష్ణువు నవతారము, “నామ్మ్టకి పృథివీపతిః". నర్వదత్నీణాపథ్థ 
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చకృన ర్థియొక్క వ్వమహిషిమైన తాము సామొగ్లు ఆ మహాలశ్షీయే. మనో 

యిరువుకి కటాత మే మాకు సకలై శ్వర్భములకు కారణము. ఆతా మిట్లు పలుక 

వచ్చునా 2 

[తిరుమల దేవి ఆబిళ్లి ను ధింపబోగా సటికలు వచ్చి దానిని చక్కగా 

నబుర్తురు. దూరమునుండి చిన్నమదేవి చేటికలు సృభావతీకళావతులు చూచు 
చుందురు.) 

చఖౌవలి.-ఒసే శళావతీ చూభావటే ఈ తెనాలికామలింగ య్యుతు ! 
ఈ"మెగారు మవీల్నీయట, మన దేరిశారిని కక్కు ప చేయడానికి ఈ ఎత్తు, 

ఈమె మహాలక్ష్మీ వ తీ ఈంకున నారదమో'ముని శ₹"బోలు 

వ. ౪ “వలి. ఎరగ వచే శభ వతీ, రావ / 3గయ్యా గ దునుదినం, టక్కరి 

రామరిం.__ దేవిగారు ధగిందటచేకత ఈవ ఆపుబిల్టికు విలువ యేర్చడి 

నరి. మోభౌగ్యాము ఆపొలోమిక న లేదు. ఈభరకఖండంలో అటువంటి 
ఆభరణము ఇం” కటి లే, ఢిట్స లగ 'లేగగ దా పాశ్చాన్య గేశాలలోే లేజీ 

లే. విగినవరి గతే వము £” ఎక్కడివారును ఇక్కడికి సచ్చుట నేత 

సకలాభిగణాలున్ను వన ఛాళ్ళనున శే వచ్చుచున్నవి, మనము పదిలినపి ఇత 

రులకు. చ్రువంచమునందలి మేలైనపన్నవులు భిరతఖండమలా*ను. ఆంగ లో 

మేలంవస్తుపులు విజయనగరవు.లోను, ఆందలోను మేలు (శ్రీ శరుమల దేవిగారి 

సగరిలోరు ఉన్ని. సకలరర్నములున్ను ఇక్కడీశే రాగలవు, వగినవారికి 

తాము బహీకి పాణము, తమకి గర్వారనేగదా మిగిలిన యంఠఃఫురమంత 

యు, కడమ దేవెరులందరును తమకు కర్వానివ'ే, చిన్నమదేవిణ-రుకూడ 
తమకు చిన్నియే. 

చభొావతి--[రొమనుతో) చుచావటే చూఇావటే, ఈరానులింగ 
య్యను. చిన్నమ్మ? ేమిచేశానే ఈయన్ను. అమె ెందుశే వేల. పెటి 
చూజడం. నారదుడే జగ డాలు వెటడంలగ, రావే వీ*యి దేవిశే చెపొం ఇక 
గాడీ చేస్టలంతా. 



14 రాయలనీమ 

కళి"వలి.._ రామలింగయ్యకు త్వరలో జీ శాస్తి శతుంది లే. 

(ఆని నిమ్క)] 

(చేవ్య్యమున శంఖధ్వని) 

ఒక చేటి..._మవా ప్రభూ! సాషనసమయ మెనది, 

రాయలు. ['లే చి ఆత గతము] చేడు నగామం౦ంగ య్య గారు చిక్కు. 
న. 

శెచ్చిచెట్తినారు చిన్నమదేని చేటికలు చెప్పుటకు పోయినారు. కానీ, ఎట్ట 
ళు లు 

గుసో చూతము. 

శీటి.._.వలినవారు ఇటు ఇటు, 

(అందరు నిమ్మ] 

సలక ము ౩3 
® 

చిన్నమడదేవినగరు. 

గ్రమంచమ్ముపై చిన్నమదేవి వరుండియుండంగా చేటికలు చుట్టు వినరు 

చుండంగా ఒకతె వీణను మోటుదుండును.) 

చిన్నమ.... ఒసే ఆపాట పడే, నాకేమో కహ ఉండే. 

మసనగి కేటి... నీదుమ్మూ, ఓక విధంగా ఉన్నావు తల్ల 

చిన్నమ-.- తేనా లి రామగింగ య్య ఎచ్చాడన్నది మొదలు మళ్లీ ఏమి 

కంటా శెచ్చి"వెడ ఆడో ఆని భయంగా ఉన్న జే. (శటాలంన లేచి కూర్చుండి) 

ఒసే విగనవారు ఇవ్వు డెక్కడున్నారో చూచిరా, 

ము చే అస్థి"నంనుంచిలే చి (ఆని ననములో,) 

చిన్నమం--- లేచి ? 

ము, చే... లేచి తిరు- అమ్మంగి నగిరికి వెల్లి ర 

మ'యిక చేటి...ఆక్క_డిశే తెనాలిరామలింగయ్యణారు కూడా 

సరారండీం 
ఛి 
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చిన్న మ [మంచము వెబడి) ఒసే నాశేమో ఇవాళ ఓఒశమాదిరిగా 

ఉందే, ఆక్క..డి శిందుకు వెళ్ళ? ఎరినవారు ఇక్కడికి రాక? 

ము, చే..ఊక్కే_ మొహమాటానికి పోయి యుంటారన్మూ. 

చిన్న మ. నాకేమో ఆనుమానంగా ఉందే. 

ము, వే___పిచ్చితల్ల! ఆనుమానా లెందుకమః, నీలినవారు మొహ 
మాటానికి ఏవేవో చేస్తుంటారు. 

ఓక చేటి.__.[(పడిగా వ, జేళించి] ఎవడో ఒక బుడకేకీను వాడను, 

నగలపర్తకుడు నవేవో మంచి మంచి ఆభిరణాలు 'తెచ్చాడమ్తా, శెనారి 

రామలింగయ్య ఆన్ని తిరుములమ్మ గారి నగర్శీకి పిలుచుకొనిపోయి నారు. 
చిన్న= ([మునరి నోటిని చు'చి) చూచాపటే, నా ఆనుమానం ఖల 

పడుతున్నది. నా శేదో ఆనమానం చేయడానికి ఎదో ఎత్తు చేస్తున్నాడే 
రామలింగయ్యి, 

((పృథావరీ కళాసపగులం ట్ర, వేళింఠురు.) 

పృభొవలి..._వమని చెప్పడమే దేవి? ర 1 

కళావతి...మరి చెప్పకపో రే నలా 1 

చిన్న... ప్రభావతీ కిళొవతుళ" రండి. వెవ్చండే ఆక్కడ వం జరి 

గిందో, 

చభొపతి....ఏమా లేదస్థా, వరినవా'రు ఇందాక తగుమలవ్మ గారి 
నగరికి వచ్చారండ. ఆక్కడ వఏగనవా'రూ, దేవిగారూ ఫొచికలాడుతూడఉంటే 
వరియా చ ఇాలాడుడతూ రెమలింగయ్యగా రక్క.డికి వచ్చారు, 

చిన్న...._నం చేశాడే ఆమవోశుఖొవుడు. త్వరగా చెప్పి ముగించు, 
జో | శి ల న వ్రృభొవతి-ఎవడో. బుడశకీనువా డటమ్మ, వర్తకుడు. గొప్ప? 

షృజ్బపుబిళ తెచ్చాడు. తెనాలిరొమళింళయ్య 7-5 పదికోట్టపరనోలకు జీరం 
వేశారట. వీలినవారు. తిగుగులమ్హుగాగి కిచ్చారు. ఎంత బాగుందిము వీశ 
టీని దీల్చేస్తుంది. 

జీ 
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చిన్న... ఆధ్యాన్నం7గ ఉంది. త్వరగా చెప్పి ముగించవే దాని 

నంగలి, 

కళావలి.._ఆంకటితో డఊరో_కుండా తిరుమలమ్మగారిని ఛాలా 

దూరం పొగడి 'చిన్నాదేవిగారు సూకంటె చాలా చిన్ని అని ఇలాంటి 

మాటలం వాలా తక్కు. పపరు:,;" మాట్లా డారప్ము , మేము విన లేక వచ్చే 

శాము, 

చిన్న _నాపా/టి యముడే ఆ రామ'ం౦గయ్య. (అనీ ముస దానిని 

కౌగలించుకొని కన్నీరు నించును.] 

వం చేవ ఏమమః, వం మనిగిసోయిం ఏప్పుడు. వదో ఒక రాంణ 

ఆయన తెసి ఆపు డక్క_డున్నారు ౪ "బటి ఏగనవ"రు ఆమెకిచ్చారు. 

ఆంకఠమ్మాకృ మీగదము. నీవు కకత ఆహార పందలు రావా"? 

చిన్న-__వందలు గిండిలు. నామాట ఎందు శెళపలెనే ఆ రామ 

గంగయ్య ఆతని నోటి కడ్డము లేదే. నగనవారుకూడా. నిలుబలేరు౫దవే 

నన్ను ఈవిధం”+* తస చేయడానికి శీనేం అపకారం చేశాళ్లీ మ! 

ఏరినవారుకూడా ఆమెఏ న్నే ఎండో ఈ బ్రతుకు! [ఆని ఆభరణములు 

మొదలైనవి తీ మంచముపే విసరిశాట్రి తిట"లువ నిమ్మ)మించును.) 

ము, చే, దేవి గారికి (“వము వచ్చిన”. బహుశః వగనవారు ఇక్క 

డికి వచ్చినా రానచ్చు. బీ మీరింత పనిపాటలు ని”పివేసి ఎక్కడివా 

రక్కైడ చప్పుడు శయుకుండా ఉండండి, 

['నీషథ్యమునుండి. 'నగనవారు ఇటు ఇటు. అంత రాయలవారు 

వ్ర, వేశింతురు.] ( చేట్కలు నిమ్క).] 

రాయ... ఏమూళ్చరృమ్యు ఈనిన శేషు ఇట్లు చిన్నభోయి యున్నది? 

ఆ చేటికలు సర్వమును చెస్పినక్లాన్న ఏ. (అని ఇటునటు చూచుచు నిమ్మ.) 

శాలకు వయు మంత. 
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న లక ము శీ 

కోప గృవాము* 

(దక వేటి ఏనరుచుండంగా, ఓక చేటి పొదను లొాగత్తుచుండ, కొంగు 

నిలిచియుండ, తెల్ల చీర ధరించి ఆభరణములు మాని మంచమ్నుపై పరలాడు 

చిన్నమదేవి ప, వేళించును.), 

చిన్న [తటాలున లేచికూర్చుండి] అయ్యో, శీజీం వేశేకే ఈ 

ఆరాటం తీళలేదాని! !? 

కలలోననై న నవ్వులకైన నామాట 
జవదాంట వజుచు నోచం ద్రవదన, 

యేపడార్భంబు నాయెదుటం బెట్టకమున్న 

ఎవ్వారి కొసంగం డోయిగురుంబోండి, 

చెలులు నాతో నేమి చెప్పుదురో యని 

లంచంబు లీచ్చు నోచంచలాయీ 

తోడి చేడియలు నాతోడి వంతులకు రా 

నై రింపంజూలం డోనన్ను తాంగి ; 

ఆరమరలు లేని కూరిమి ననంగి వెనంగి 

ఫొదలుదీజని గోర్కుల గహాడియాడి 

కపట ఘెబజుంగని మమతల గ లసిమెలనీ 

యున్న విభుః డిట్లు నేయునే యోలళాంగి. 

ఒక చీటి...ఆహ్లా, వీరినవారు వస్తునాన్ష రు, 

చిన్న.ఓసే వాదుప్పటి తేజే, (ఆని మునుగినుశొని జరుందును.] 
2 
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(రాయలు చిమదిగా పృవేశించుకు. ఒక లేను చూచి న్లోటిపై వ్రేలు 

"పెట్టి మిగిలినవారిని చజ్వుడు చేయవలదని _ేసన్నలచే నూచించి చిన్నీను 
జీవిని సమిపించును. శేవికి వీచుదుండిన దాసి చేతినుండి విసనకజ్ణరు తీనీ 
కొని బేవికి పీచును. చిన్నమ శటాలున మునుగు తీసి రామలను చూచి 

మరల మునుగిడుళొనును. ] 

రాయ... ఏమి యి+కోటమున కు కిరణము? నిజముగాజీ నీకు కోపము 

వచ్చినదా, లేక నన్ను పరిహాసము చీయుచున్నావా! నీ శెవర్రన నవకార 
యమొనర్చిరా! నా కేమియు తే”యకున్నదిః 

ఇందునిభాస్య, మైతో డవు 

'లేలధరింపవు ? నున్నంగావు లీ 
'పెందును మానలేవ్ర, తెలు 

వేటికిగట్టల్ ? విటికారుచు 

ల్కెెందలి రాకు మోవిందుల 

కింపంగుంబేయ కి యున్మి యేమి నీ 

చందము నింతయియ్యుడు ని 

జంబుగ నానెజటుంగం జెప్పుమా. 

ఏమో! ఇటు చుూడవాొ! 

మనముల మాటల౦ గయల 

మన్నన లీనొకనాడు నెట్టి కా 
మినులకు గారవంబు మెర 

మెచ్చులశై వచరింతుగాని పా 

యని యనార క్షి నీయెడన “ 

యగలమె కచు;ంటు నాకునీ 
రా ఈ. శూ 
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పనిచిన పంపు నేయుటయ 

పాభవమా టది నీవెబుంగ వే. 
లో 

[ఆని చిన్నమదేవిని తాంశజూచును.] 

చిన్నమ....[లేచి పయ్యెద సర్దుకొని) ప్రభూ! నన్ను తాశవలదు. 

చాలును చాలును. చిన్నతు ఆంగరకన్నను చిన్న. రామలింగయ్య శే చుల 

కనై పోయినాను ప్రభువుల శేమిళిక్క_ నన్నింకనూ చిన్నబుచ్చవద్దు. 

రాయ... నీమి, రాదముగంగయ్యగా శేమి'చేసిణ+రు 1 

చిన్న... చేయవలనిన పనియే చేసినారు. వీగివవారు సాతోగ్లు విషపు, 

అమెగారు మహాలక్ష్మీ, జడబిళ్ళ మహాలత్షీశే తగును మహాప్రభూ! ఈచిన్న 

దానికీల ? 

రాయ... ఏమో, ఈరవంఠతకా ఆరి ౫దివు ? 

చిన్న... లేదు మహాప్రభూ "లేదు, తిరుములబేవి ఆలిగిన లాభమున్నది 

గానీ నూవంటివాణ ఆరిగి మార, మేమి! వగుభ్రయో, వీచావియె చాలును, 

(ఆని బిరచిర నిమ్మ.) 

రాయ. [ఆక] దీని కోవము. మిక్కుటముగా నున్న దే, చూభెద 

గాక. (అని వెనుక జే నిమ్క_.మించును.] 

(వేటిళలు ఒకరినొకరు చూచుకొనుచు జీహ్మ్యామువై ఫు చూతురు,] 

శప్య్యమునుండి చిన్నమ. 

వతి పాణనదృళబంధువు, 

పతి దైవం, బేడుగడయు పత సతులకు, న 
ప్పతియ కడు మేరదవ్చిన 

గతి కులకాంతలక వేలు కలదే నెష్టమూ. 
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కలకాల మొక్కగతి వూ 

సలలో డారంబువూడ్కి. సతి మదిలోనళా 

మెలటగెడు స్రరుషులు గలుగుట 

తొలుజన్న ను నోముఫలను తోయ జ నేత్రా 

ముం చే...-ఆమృగారు వరినవారిమోద చాలాకోఐం వేస్తున్నారు, 

పాబం వరినవారు చాలా పేడుకొంటున్నారు, 

(మరల "ీపథ్యమునుండి, 

ధన మిచ్చి పుచ్చుకొన్నను 

మనమున నోళంగవచ్చు మగం డింతులకు౯ 

జనవిచ్చి పుచ్చుకిొన ను 

మనవచ్చునె యింక నేటి మాటలు చెపుమా.] 

యు చే చూడే, చూడవే. సౌచం వరినవారు ఆమ్మగారికి దండం 

చెడుతున్నారు, అయ్యయ్యో! ఆమ్మగారు వరినవారిని తన్ని వేసింది. ఎంత 

పని ! ఎంకబని! ఏలికవారికి చాలాకోవం వస్తున్నది. 

(రాయలు జీళథ్యమునుండి, 'బుస్థిహీనురాలా! ఎంత సేవటికిని కోచము 

మానవా 1 ఓ! నీ ముఖము చూడరాదు. నా పాదాల్లో సీవు ఇడేదాశా నీ 

వయఖను చూడను, ఏమి దీమనము ! ఏమి దీవునము!' అనుచు వ, వేళించి 

ఫోపొటోవమున నిమ్క్రిమించును.] 

(చిక్నమదేవి ప్రవేశించును.) 

ము, వేటి.....ఎందుక షా ఆంశకోవం చేశావు! 

చీన్నఎఫో పే ముసి లేరిదానా, నీవా నాకు బుద్ధ లం జీశ్చేచానివి! 

(ఆని రాయజవారు కోయినవైపు చూచి] ఒసే నిజంగాజీ నీరిననారికి కోవం 
వచ్చినట్టుంజే! 
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ము. చే._.అదిగదమా జీను చెచ్చడమున్న్నూ, అంతదూరం ఎందుకు 

ెట్టుళొన్నావు తల్లీ ? 

చిన్న. (ము. చే తో ) ఒనే, నువ్వుపోయి వారితో మంచి మాటలు 

చెప్పి కిలుచుకొనిరావే, [ముసలిది నిమ్మ] 

చిన్నమ...ఆయ్యా! ఎలినపారు బదులుచెప్పకుండా , పోతున్నా రే! 

(అని రిండవుగులు ముందుపోయి] ముసలిదాగ్ని కసరుతున్నారు. జీ చనా 

పోయి కిలుచుకొనివస్తాను. 

(ఆని నిమ్మ )మిం చును.) 

చేటీశలు..మనమూ పోదాంరండి. (నివ b-)] 

న. 
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స్ట లకము 1. 

రాయల యాస్థానము. 

(రాయలు, ఆప్పాజి, ఆయ్యమరన కొండమరను, బాచమరను, 

మొదలి నవారు (సృవేళింతురు.] 

రాయలు... మహామం త్రులారా! డూవరకు వీరనరసింవారొోతయలబచారు 

రాజృ పాలన  గావించుచుండిరి. ఇప్పుడు ఆరాజ్ఞుయులు, దుర్తములు, చేశ 

ములు కోటకొ త్తళములు, వ్మి.స్టలములు, పుణ్య భూములు, సామంశనరదు 

రాజ్యములు మేము చూచిర'వలీను. అప్పాజీ హో యిఖిస్రాయమేను 1 

ఆప్పాజి...మవాప్రభూ ! వగినవారి యఖభిప్రాయ మే మాయఖ్ళిప్రా 

యము, ఊచికమైనబే. పెవలు వలినరాబృములు తొగ్కి చూడవలెను. రాజ్య 

ములలోగల ప్రజలు సెషమిఐ- రిని శనవ లెను. శరు,ర"జులకు సామంతులకును 

భయంకరము”గా దకురంగబలములతో ఆన్నదిక్కు.లు తొక్కి_చూచి కీరి వెల 
లు ఐటీ 

యింద జేయవ లెను 

రాయ......ఛాలసంతోవము. మీవంటి నీలిభరులై న మం తృులుండ గా 

మాళశీమి కొదువ. మణి మాకు తతణమే ఈ ్ రీంది. విషయములు  శెలువ 

పలెశు. కర్నాటక సింహాననమునకు ఎన్నిలతలరాజ్యములు! గిరిదుర్ల స్థలదుర్ల్ 

వనదుర్గ ఆలదుర్ల ములు ఎన్ని? ఏదుర్లాలకు నగరిబొక్క. సాన ఎం తెంఠ షేన్నది! 

రొక్క._మునకును నవరత్న భూచణవాలకును స్థాకించిన నికేచములకుశు సీను 

మణియిగార్హ మిద చెల్లు నిలవకును, నగరి శై జీకం, యేనుంసలం, గుజిములం, 

జరిజనులు ఆన్నిటికిని వివరముగా శెక్క వాయించి చదివింపుడు. 
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అప్పాళి---తిమ న్యూ ! (ఆనీ ద్వారమువై పు చూచును, 

వాకీటి కావలి తిమయ్య.-_[(పృ పళించి] నీమియాగ్జి మనో వ సృభూ! 

అప్పాజి.. ఈతత్ణ మే చిన్నళిండారం ఆల్జాళ నాథ డుగారిని "మీము 

చూడవలెను. 

వ మ్ వావ న “| తిమ్మయ్య. చి త్తం నువ వ భూ (అని నిమ్హ).] 

ఆంకట చిన్నభండారం ఆ్ఞా'ళ వాభుంు y వేశించును. 

చి. ఆల్గొ..”యం జయం బెలినవఐ రికి, 

ఆప్పా లె. కం ళ నాథుడు గారూ ! వలినవఐ రీ! వగ రెక్కలు విన్న 

వము వేయవలెను. 

చి, ఆల్లాఎ-- ఈవరకు వీరనరసింహరాయల సారో 'లిక్క_లు పరామర్శించి 

ఆడికనవారు ₹-రు. ఇప్పుడు స్వామిఎ'రు అముంంతున్నారు గనుక లెక్కలు 

సేకరించి చాటవుర్నాట అన్నిటిని విళదముశా విన్నవము చేయాగలనుని 

మనవి, 

6 వ్ ఇ అస్పాళి=--నిలినవారి. ఆమరనాయశిం సీకుకులెన్ని, గుట్ట లెన్ని 

శాల్చ్బల మెం! 

చి. అల్లా... గునాలు యిరువై నాలుగు వేలు, ననుగు ఫుట్లాలం నూట 

యిరువై, కాల్బలము రెండు లతులం ఇందులకు స్థలి నిల ఓకిటింటికి నలశై 

లతలవంతున సంవర్సరాని! నాలుగుకోట్ల ఎన 4 భె లకలకు ఆనమురవాయశా నకు 

సీమలు విలుచు న్నారు. 

రాయ.....మంచికి, ఆప్పా జీ మారు రృణముగు మేరువువేయగలరు, 

మేరువుచే రృణముగా ర్న లక అభుటనభుట నాసామర ర సము తము కీ 

గలదు, మాళోరిక తీర్చుభారము కమదేత నున్న ది, 
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అప్పాజి.-..వలినవారి వ్ర తాపము బేతజీగదా మేము ఇంతవారమెనా 

ము, స్వామివారు ఏమి అ చేయుదురో దానిని ఏలిన వారి (సృశాపము చేతనే 

చక్క చేయగలము, 

రాయ... సామంకళఠబలముకన్నను అధిక మైన బలము సంతరించి శతు 

వులను మట్టు బెట్రవ లెనని మా యాశయముం 

ఆప్పాళీ...-బళి! బ్ర?! వలినవారి చి కమునకు వచ్చునట్లు సయ 

గలము, ఎవరోయి ఆక్కడ"? 

కావలి లిమ్తున._._.(వ,వేళించి] ఏమిబేవరవానియాజ ? 

అప్పాజీ... వేగుల వారిని రమను, 
అాజ్టీ 

శా. తిమ్మ... మహా ప్రసాదము, (నిమ్మ) 

'వేగులు వ, వేళింగురు..._.దండం దండం మవ ప్రభో, మేము వళిన 

వారి యాజ్ఞ చేశ విజయునగరిమునుండి కదిలి విజయా'పురం, ఆహాముదొనగ 

రం, శ్రీరెంగవట్నం, చదరంగచట్నం, మధుర, రా సుళ్వరం, ఊమ్మత్తూరు, 

శివనము ద్రం, "పెనుగొండ, గోలకొండ, గుట్ణంగొండ, 'సేల్నాడు, మొరను 

నాదు, భుట్టంసీమ, ఆరపరాజ్యం, మళయాళం, కొచ్చి, కొంకణ, శేరళం, 

విరాటపురిం, పకాటబేశం, మగధదేశం, మత్స్య దేశం, విదర్భ దేశం, శాంభోజి 

నగరం, ౩-శీీరఖండం, ఢిల్లీనగరం ఇవి మొదలైన కావులకోన్నుు తులువ, 

“హాము మొదలైన ద&ీణరాజ్యములకున్నూ, చంద్రగిరి, గండికోట, కడప్క 

నంద్యాళ, చెల్లంగొండ, రాచూరు, ముదగల్లు, నిడిగల్లు, యమెనూరు మొద 

లైన స్థలములకున్ను పోయిచాము, ఆయా దేశములలోనున్ను, అయాదిక్కు.ల 

నుండే దొరలు మగ్నారిశములు వారినడకలుు వారివారి కలిమి బలములు 

గూమాదులు పట్టణములు, బండిక పామరజనులు ఆనుకొ చేమాటలు, కోటకొ త్త 

శములందలి నడపడికల్కు నానాటి పర్తీమానములం తెలునుకొని వచ్చియున్నా 

ము, శాలం వేగం గలిగి బుద్ధి విచతణకతతోో బహుగభ్గామోంతరమాలం తెలిసి 
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బహురూపములుగా సంచరించి అంతరంగచా ర్రలరనీ పచ్చియు న్నాము, ఏలిన 

వారి యూ కు ఎదుగు చూచుచున్నాను 

ఆప్పాళి...మంచిది, ఇప్పుడు మోరు పొండు, మేము పిలిపించి 

నప్పుడు రండు. (వేగులు నివ] 

ఆప్బా బి... తిమయ్యాా. 

~~ A కొ, wa (వ, వేళించచును.) 

అప్పాబి.....మవో సెినాధివతి పెమునాని రామం€౦గమనాయుడు గారిని 

తోడొ్కనిరా, [లిమ్మ నిమ్మి) 

రాయలు-..[(అశ్చర్యనుతో) ఆహాహా! మాకు ఆశ్చర్యముగా నున్నది. 

మహానుం తులు నోరు భాకన్నముందే ఆన్ని పృయక్నములను చేసియు 

న్నారు. ఆఫూళ్వులి న మనుషులు దొగిశిన సకలము సంశకించవచ్చును, చేడు 

గచా మాదడొరశనమును రాజబ్యవ..ను ఏర్చాటలయింనవి, 

( పెమ్లు--రామ౧ం, (వ, పెళించును.] 

“సె, రా గయేను జయము వలినవ'6కి. జయము జయము హహా 

మంత్రి” రిక, ఎంఠక'లమునకు మెము వలినవారిని కొలుచు నపకాళమువచ్చి 

నది, ఇంత ౪ "లము వృథాగా మోయుప్వు దినుచుంటిమి. 

అప్నాజి. నాయుదుగారూ కూర్చుండుడు. ఏలినవారు దిగ్విజయము 

బయలందేరదలచినారు. మొనన్నాహా మెంకలోనున్న ది. 

జి, రా_మహా ప భూ! మేము కాగరూకులమై నిరంకరము వీలిన 

వారి సింహాసనమును కొలిచియున్నాము. ఆజా శాగాజీ మేనూరు యేశ్సగులు, 

కం డ్రెందు వేల గుల ములు లత నునుమ్యులు ఇంల్లు సిద్ధముగా నున్న వారు 

సముఖానకు రాగలరు. నిమిమమాత్రమున సైన్యమును యేలినవారి ఎదుటి! 

'తెద్చునట్లు 'పెట్టియున్నాము* 

శాయ-...బళి! బళ! అంతయం మేము కోరినట్లే యున్నది, 
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అగ్యామరను... మహో చభళూ! రాజులె నవారలు అనువైన పుగుషరక్న 

మును సంతరి సే తయన ననరక్నములశు చతురంగబలములనున్ను సంతరించ 

గలడు, అప్పాజిగారు సాధారణ నియోగిగా ఎంచరాదు, ఆయన అసాధారణ 

నియోగి. నీలినవారు సెలవిచ్చినట్లు ఆఘటనఘుట నాసామర్గ ఫ్రం వారికే కలదు, 

శతేషు జాయ తేకూరః సహనస్రేసుం చ పండితః, 
అక్ష అ అక్ య వా కతిసహస్రైషు దచాతాభవలివా నవా. 

ఎనరో ఒకరు మహోనుభావులుగా నుందురు గాని అందరికిని ఆగణములు 

శ కు ఇ రాఫు మవోపృభూ 

రాయలు...-బళి బళి! వాస్తవము మహామం, త్రులారా, షేము వక 

జీళాన తురక రణ్భాముమోద కార్యము చేయిప'తిశు. వినయాఫురము, గోల 

గండ, ఆహాముదానగరములను జయించి రావ *గుం 

() ప్నూజి== నలిన ఎ రి గ్ర శ వము నడిపిం చుచుండగా నిచెంళశటి 

శార్భము. 

రాయ... కేత్ణ మే దిస్విజయ పయక్నములు చేయప లెను. 
ల 

ఆప్పాజి....లిమరర్య్యా, తతుణ సు మాజోన్యులవారిని రమను, 
అక ఆశ 

బోన్ముండు ద్ర, వేశించును 

రాయ.....వమస్కాారములు టప లహారూ. 

బోన్యు---ఆఘ్యద యో స్తు. నీకు దిగస్విజయమగు గాక. 

ఆహ్బాళి---శా స్రీ గారూ, ఇటు కూర్చుండుడు, (బోన్యు-ఆప్పాళి 

ఇంక హార్పుందును] నీలినవారు దిస్వజయయా[ గ, బయలుదేరదలంచి శారు. 
ర్త న శ్ర శ్న చెప్పును, [వ “నరుల. _గ్ము నిర్శాయింపుడు 

జోన్యు---మహామం గులయోజ్ఞ. ఆహా! ఎంత నుదినిము జీడుం 

ఉడే బయిలంచేరవలయుంను. నీలివవారు నరపతి, ఆశ్వపతి గజబలి నరపతులలో 
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నరచతిరయీ గృేవ్టము, “నరాణాం చ నఠాఫీభీ ఆన్నారు. విష్ణ్టుఆంళ, ఏలిన 

వారు 'ఆళ్వపతి రాజ్యమును గజపతుల రాజ్యమును, ఆంకయు జబుంచి, 

సింహో ది వద్ద జయ _స్తంభథము వేయించి, మరలిపచ్చునప్పుడు కల్యాణ వంక టే' 

శ్వరుల దర్శించి, నూటయొనిమిది దిష్యతిరుపతులను, డెబ్బదిరెండు చేవస్థాన 

ములను సేవించి, సేతువునకుపోయి రామనాథుల దర్శించి ధనుమ్మో టిలో 

ఖద్దము కడిగి ఈరాజ్యమును అంధ కర్నాటక సింహాననమున ఇరువై నాలుగు 

ఏండ్లు ఎదురు లేశ నీశచ కృముగా రాజ్య మేలగలరు. 

సభ్యులు-.బళి బలి, (జీళ్ళ్య్యా యున వాద్యమ. లు. 

రాయ... నీనుఏ భేరీవాద్భము. 

ఆప్పా జి... శుభి శగునము మహాప్రభు ! ఆది వగనవారి. దిగ్విజయ 

క్ర్థూళో. 
రాయ... ఏమో, మీను వెవ్చనుంటిము, మాభెపమును తణములోే 

గృహించితిర, బళీ ఇక మాకు జయిశాలము, మగి సధ చెలును, 

వంది... జయి ధవ, దిగ్పిజయిాభిన, ధ్రబలరాజాధథిరాజ రాజష తావ 

రాజపర మేళ్వర, ఆరిరాయభయంకర్క కుమారవిక్కమ జయ కృష్ణ దేవరాయ 

మవారాయ జయ. [ఆందరు నిమ్మ_).) 

ఆ mT 

లన్ ము జె. 
ఈలి 

ర్రై క్షణ వీ థి 
ము. వేటి... చవేళించి] వీలినవారు కోపంతో వెళ్ళిపోయి. వారం 

రోజులైనవి, ఇంకా కోబంగ- బీ ఉన్నారు. ఎవరూ వారిదగ్శిరికి పోలేకంచా 

ఉన్నారు. చెగా గ వ్వయురై ప్రయక్నం వేస్తున్నారు, బేవిగారి దు/ఖానిళి 

'మేరలేకుండా ఉన్నది. వమైనామార్లం జెళకవలసీందని ముక్కు. లిమళ్న 
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గారితో వల్లి మనవిచేనుకుంటాను. రామలీంగయ్యను పూర్వం తగ్ని కన్ను రాల 
గొట్రినవారుగ దా? ఇచ్వుడున్ను నదై నా ఉపాయం చేయగలరు. వారిది 
రీశే వెళ"ను, 

అటి 

ey é న _ శ్ (శపథ్యమునుండి... శృంగార ప్రబంధ మేటెనా తాము వాాయవ లెనండి”) 

ము చే._._(ఆెండడుగులునడి ది ఎదుటచూచి] చారుగో తిమయ్య 

గారు. శిష్యుడు ఛట్టుమూ్డితో జేదో మాటలాడుతున్నారు, కవితాగోన్షి 
ఇ-బోలం, 

(ఆంత లేరయె త్తగాచనే తిన్నెల పె కూర్చున్న వారుగా ముక్కుతిమ్మ 

౪ ష్ న oO నయు భట్లుము ర్రియు e ఛింరురు 

కరు మృదెనా తము ('సాయవి శీనండి, ఎంత 

జాలం యి లాగ గ్కో౯$రచన చెయకుండా ఉంటాయట? 

త్వ... అబ్బాయి *! కొష్టరగన యనగా సామాన్యమా? చిరళాల 
కన 

ముగా కాస చనా సంక్ల్పతు సాకు ఉన్నదిగాని ఆపశాశముకొఆకు 

ఎదురు చూచుచు న్నాను. 

భిట=.._అవకౌళశము మనం కిల్సించుళెనవలిగాని తానుగా ఎట్లా 

వన్సుందండీ! 
భీ 

తమ. నిజమే. నీకథను ('సెయవచ్చును ? 

ధట్టు---వదై నా హరనంశకగథు ఒకటి, మన చెద్దయ్య ?౧రి మనుచరిత్ర, 

వాలపర౩ పోపచ్చినది, 

తిమ----ఎవరిచోవా వారిది. 

ము. వే ([సమిోవించి] స్వామి దండములు మారాణిగారు చిన్నన్లు 

జీవిగారు తమతో విన్నవించమనా్న్న్నరు. 

రీమ (లేచి నిమాగ్థాకిస్తు న్నా శే చిన్నమ్మగారు. 
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ము, చే. ఠామిటు రాపలెను. 
(ఆని ఇరువురుమ నిష్క్ర)మించి మరల ప్ర వేశింతురు.] 
ళ్ (J తి 

తిమ్లు-...(అత్మ గతము) ఆహా! హా! చ ఇయ కలవాము, (శృతిమించి 

రాగమునం బడినది. చక్కవ కి బోధించుట సాధ్యమా! దావానలము ఊద్ధ 

రిణి నీటిచే నడంగునా! నావలన నీఇని సాధ్యమా? మరి రాణిగారివనట తీరుట 

ఎట్లు? ఓరి రామలింగా ఎంతవని చేసీతివిరా! నాడు నానే నొకతాఫునకు ఒక 
A వ్యా టే నొ శ్చ పన్ను పోగొట్టుకొంటివి; బీడు రాణిగారి వే ఏగినవారిజే తన్నించి ఏమి కా 

నున్నావో. ఒక నిముసమైనను కుదురుగా నుండ లేపుగదరా! వీరినవారు కోవ 

గించిన చేవైపోగలవు. శానీ సాధిందెద, కవినిగదా, గాకసాధ్య మేమున్నది? 
నాశవనమహిమనోత చ శ్ వ ర్తిని అనుకూల నాయకునిం జిసెద. [ ప్ర కాశము] 

ఆమా, దేవికి విన్న వించు-ళిక్సున గారు ఉపాయం చేస్తున్నారు. కంక కాలము 

ఓపికళట్టవలయును-అని, 

ము, చే...కదు యాజ్ఞ. దేవిగారికి గొంత ఊరట కలిగిస్తాను, 
(ఆని నిమ్మ) 

తిమ్మ. [ఆలా*చించ్చి శిష్యునితో) ఓయీ", కుఫిగిపోయినవి కథ జీడే 

4 లే వళి వష తు గన నవా రచనకు పౌరంభఖించెదరు వాయబోవు మప! కాప్ఫవ శ్రీగంస్ల భగవ నుని 

దివ్య చరిత్రైము, ఫారిజాఆ-బహధణము, (పరల వాలు చించి] అవ! ఎట్టి 

యద్భుతసంవిధానము. ఎట్టి మనోవారఒన్ని వేళము! శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు, 

లిరురులదేవీ చిన్నా దేవులు (శ్రీ*లప్యభగవామడు, రుక్తి ణీ సతృభౌమలు, 

భట్టూాబళి! బళి! బాగా అదురుతున్న, 

తిమ్ల--- తెనాలీరామలింగయ్య నవారదమువశిముని, వృజ్బఫుబిళ్ల పారి 

కాఠపుషుము. రొజూ ఫూర్వజన్ష్య మున శీకవ్హుదు; ఈ జన్య మున శంస 

జీసరాయడు. ఆ ఆ, ఉండు ఉందు. నన్ను వ్రళ్నేలు. వేయబు. వివరములు 

నీకు తర్వాత పె ప్పెదను, అబ్బాయీ?, పడుకో పద్యము అకున్రగా?. చెబ్టు 

చున్నాను. 
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భట్లు... ((వయుటకు నభినయించును ] 

లమ... 
ఆర్టీ 

యాదవత్వేమున సింవోసనస్టుండు గామి 

SS Cpe, గంవోసనస్టుడై చెన్ను మెణుయ 

గొలయిణ"ండ తోం గోడిగించుటంచేసీ 
ఏటి, (ళు లీ 

పర కామినీ సహోవరత(జూప 

మణీ జరాసుతున ౩ మథురడించుటంజేనీ 
Qe 

పరకరదురము ల్బలమింగ్ోనల( 
౧ ౧౦ 

సారిజూత మునాసపడి వట్టి తెచ్చుట 

నౌొదారక్థమున దాని నడుగువటుహ 

గోరి తొలు మేశదన్నకెన కొదువ లెల్ల 
Ye CN a నూ3న్చకొ న వచ్చి భువన్ 8 మూన్యవీల 

నవతరించినకృష్ణు(డౌో ననుగమించె 

నరసవిభు కృష్ణ రాయ భూనాయకుంు 

భట్ట... ఆహో! వో! జీను క *రుతూ ఉండినంతశాలం రమకు ఊత్ళా 

సాం శలుగ లేదు. భగవంతుని కృవ చేత ఇవ్వడు కలిగినది, ఆం ధ్రవాజ్మయా 

నిశి అమూల్యాలం+ి రమైన ౦ రాజం పుట్రళోతూవున్నది. 

తిమ్తు--- ఆవ శాళం రావశెనోయి, ఆవ కాశం రావలెను, వెద్దయ్య గారు 

ఆన లేచా 'ఊరశళ్ళతుల్ రవియింపుమటన్న శళ్య'పే! ఆని, ఇచ్వుడు కుదిరి 

పోయినది. (ఉళ్చాహముతో) ఏళినవారి వృాదయమునకు ఎక్కుదట్లుగా 

రచియింఛెదను. మామూలుమాట లే (స్కయోగించెదను. ఆ౨కశపుర మునకు నత 

మర్థమా శవలయాకు. వారికిని రాణిగా రికిని పాకౌర్తుణ* అనిన నంధ్గొనణలే 
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వదృములుగా గూర్చిద, శీటిపరిస్సితులవ లెచే చి త్కెంచెదను. శృంగారము పర 

మావధీందాకును గాక. బంధము వినిన తవీణమే (వృభువునకు పునకినమా 

గమకాంతి యుదయించును గక. ఇయ్యది తన చరి, మే యని స్మఘుభునకు 

తోచునుగాక. 

“కావ్యం యశోనేగకృతే 
థి 

వ్యవవో:విదే ఫివేశర వతయీ, 

సద్యః పరనిర్వ బ్రతయే 

కాం ఆాసమ్మితత "మయోపచేశయు జే” 

ఆట్లుగదా పృభువుల కువ దేళింవవలయును, 

భట్టు... బాయజభోపు వహి కాద్యమునకు ట్ర స్తావనమైనది, 
న్, 

[అంకట వెట్టివ"ండు డపవ్వువాయించుచు ప, వేళించును.) 

(గురు శిమ్యులం విందుగు ] 

వెట్టి... ఈవేళ ఏలినవా రు శ్రీ కృష్ణ బేవరాయల వారు ఈభూలాోక 

మంఠె జయించడానికి మహాసన్నా హాంతోో బయలు మెరీ పోతాడన్నారు, 

గిలిబయట వెలిగడారం చేసినారు. పాళ్ళం కది" సోతున్నారు. (శీదథ్య 

ముగ భీరీవాద్యములు) రాయలవారు దళమె'శ్తటప్వుడు బోయదొరల నంద 

రిని పిలిచి నగరవిం ౬ బ్య్బెంచినారు, శార్భముఖానతు తుర కాణ్యం సీను 

లోను మునుకలుగాపోయి దిగి మూడేసీ ఆమడదూరం, సాగీిసరాళంబపోయి, 

మనుమ్యులను, వసలం, పాయం, గ టలు మేకలు, గుతాలువుండకుం తొ కాళ్ల 

బెట్టవలసింది, సకల నన్నావాములళో బతులుమెరనీ దొరలు, మన్నీలు, రవు 

తులం, వినియోగం పెశంవార్లు, మువవటీవారు, వినకటివారు, యెడంపక్క. 

వారు, ఆందరున్ను వెలిగుడారౌనికివచ్చి వారివి వ్ర ాంలో ఉండసల 

నీంది. సైన్యంతో బయలుజేశేవాస్ల బరులు జేరవలన్సింది,. హల్లో ఉండేవట 
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హిెచ్చకికగా ఊరండవలనీఏది. దిక్కులు పిక్క_టీ లేటటు గా మూడవ ఢమామీ 
Mm» గూ 

టోకీంచగా జీ వయాణమై ఫోవలనీంది. 

(డమ, డమ, డమ డవ అని నిమ్క-మిం చును. ] 

చాటింపు వినుచుండిన వారు... ీయు నాయనోయి. భయంగా ఉందిరా 

నాకు, ఎంకదండు, ఎంకదండు. చూడు చూడు [ఆని చేష్యరువైపు 

చూతురు.) 

(జీవ్య్యమునుండి సీబ్బంది పాడుదురు, 

హొండవీడుమనదే గా కోటిపల్లి మనచే న 

కాదనిఎఃకువాదుకువచ్చిన కటకందా కా మనదేరా] 

(ఢమామి 
విశుచుండిన వారు.._ 2, అం ధ్ర మారకువ్రై ఆం శ్ర రాష్ట్రాని! టైం 

(ఆని నిష్క్ర)మింతురు] 

తిన్న. ఇళీ! వ్రభ్వు దిస్విజయి శూశ్ర, బయలు దేరుచుఇన్నడు. 

"సను 'నీరంకరము చెంత చీయుండి శార్యము సాధించ. 

కుఏరె పదక మిష్పటికికా 

పదిలముగా ౨*జు కెటుకపడు చేపటికళా 

సదమదముగలదు పీమ్మట 

మదిశరుగదొ యింకినై న మన వ్ర భున్రువకున్ , 

బంధ్భ వేళ య గికృమించుచున్నది పోదమురొవోయి రుంగళ్ళద్రకుం 

(ఇరుశ్రరును నిష్క)మింతేరు ) 
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సలకి ము త. 
థ్ 

రాయల శిబిరము. 

రాయలు ఇటునటు తిరుగుచు ప్ర వేళించునుం 

రాయ... [కనణో] బలీ, విజయమనగా మాబేగచా. మానై న్యములకు 

అక్షులేదు, కృష్ణానో దావరీ ప్రాంత భూములనంతయు జయించి ఆంధ, భూముల 

నన్నిటిని ఒకరాన్భ ముగా చేయ జీని జీను కృవ్ణరాయడను శాను. తెనుగు 

జరు లెల్ల రును తమ వ్ర ల్యేశకతను గు ర్రించునట్లు శేసిదను. శాతవావానుల 

తర్వాత ఇన్ని శ కాబ్దములకు జే సర్వాం ధ్రచ కవిని కాగలను శా 

తర్వాత నిట్టి చ కవ గ యుండళాలడని బోన్యులు వుక్సిరిగ దా. అంధ్ర 

జనులకు వళాపాలన ములో నే చ ల్యేశరాస్ట్ర 'మేర్పడును గాదలయు. 

మేము మార్గ దిర్శకులముగా నుందుముగాక (ఆని ఆలోచించుచు మీనలు 

వడివేయుచుండును.] 

(వాకిటి కెపలి తిమన (వ, వేళించునుం 

శా, లి....దయం జయం వరినవారికి 

రొయ... తిముయ్యా, ఇదుగో ఇంద, ఈశాలువ సీకి యుంచిలినీ, మయో య 
™, తి. మహాప సాదము. (ఆని గృహించి] ఏలినపెరి దర్శనానికి 

శవీళ్వరులు వచ్చియున్నారు. 

ఆలసాని పిదన వ జేశించుచు.... 
ది WwW 

“వాకిటి కావలి తమా 

చ ముక్కు_లిమన ప్ర చేశిందుచు... 
ఖీ జో ష్ 
ప్రాశీటముగ సుశవివరుల పాలిటి నొమ్లూ 

తె 
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మల్లన... 

“నీక పద్యముగొమ్హా 

తేచాలిరామం... 

'నాకీవచ్చడ మెచాలు నయముగనివూ : 

శా. రి__(ఠటాలున వచ్చడము రామలింగమునకు కప్పి దండ 
మిడును.) 

రాను... ఆభ్యుద యోస్తు. 

కవులు... దయం జయం ఏలిన వారికి, 

రాయలం, =. నమస్కారములు నమస్కారములు, రామలింగయ గారూ 
ఈపచ్చడము చక్క గానున్న ది 

రామలిం......మనశాపళి తిమనమోద వద్యముబెప్పి గృహించిలిని, 

రాయ... బళిబళి, ఎంత ధార్ష్మి కుడు, 

రాగులిం= వలినవారి అన్ముగృవా మే మూలశారణము, 

ఒశ బంటు వ్రవేళించి...జయంజయం ఏలినవా'కిక్కి మన సేనాధివరులు 

"సిమ్తుసొని రామలింగమవాయుడు గాల అహముచానగరంకోట యిజియ 

నొట్టించి అపట్టణం ఎంక మేరో ఆంతమేరానున్ను వెలిపాళ్యాలు మన్నించి, 

ఆముదాలు ళిల్లేళ్లు ది త్తించినారు, [ఆని నిమ్మ 90] 

రాయలు క వీశ్వతుళాలా! మాదిగ్విజయం విరీతి ! 

తిమ్మ 

నరసింహాకృష్ణ రాయా 

దురమున నీవేరువేక దురకలద్రుంచె౯ 



తృతీయా౦కళ ము, 

కరి రాజవరదుండవ నీ 

కరిఘటలును నిన్నుంజూచి గ్రక్కునదిరిగెన్. 
"పెద్దన... 

గవనుల్ బల్లిద మయ ఢిల్లి కిని, వ క్కాకోట మేఓయ్యె నీ 

భువనం బెల్ల నదప్బీవు చ్చెననంగా. బో లేరు నం దేరులకా (1) 

దవసంబెక్కె_, బెకందకోట పుర కాం తాగర్భని ర్ఫేదన 
శ్రావణంబయ్యె, భవత్ప్రతావజయ వా కల్ కృష్ణ రాయాధిపా, 

తిమ..- 

ఉదయాద్రి, వేగ యత్యుద్ధతిసాధిం చె, 

వినుగొండమాట మూ త్రనహరిం చెం, 

గూటము ల్సెదరంగం నొండవీడగలిం చె, 

చెల్లముకొండ య చ్చల్ల జెలిచె, 

దేవరకొండ యుద్భ్భ త్తి భంగమునేనె, 

జల్లి వల్లెసమగ్ర ళ_క్రిగా ల్బెం 
గినుకమిాటు ననంతేగిరి క్రిందువడం జేనెం 

గంబంబు మెట్టు గ్ క్క_నగదల్పే, 

_ బలనికాయము కౌ'లిమట్టులనడంచు. 

గటకమును నింకననుచు నుత్క లమహీళుం 
డనుదడినమును వెజుదు నెన్వనికినతండు 

రాజమ్మాత్రుండె శ్రీ కృష్ణ రాయవిభుండు, 
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రాయ. ఏళిబలి, 

(ఆస్పాశి వ్ర,టేళించును.] 

శాయ---అప్పాజ్రీ మనము ఇప్పుడు గజపతుల రాజ్యముమోదికి 

నడువప లెను. "మేము సంయు కాం ధ్ర, రాన ము పరిపాలించవ లేనుం 

ఆప్పాళి....-[అలోచిం ది] స్వామివారు మామాటను మన్నింపవలెశు. 

ముందర కదలిపోవుట కార్భముశాదు. మనము చేశమువదలి ఇాలదూరము 

వచ్చినాము, గజపతి తెగలవారు మనకు సామ గ్ర లం మొదలై నవి రానీయరు, 

నీలినవారు ఈ ప్రయత్నమును మానుట మేలు, 

రాయ... (అర గఠము)] మవామం తి పలదనుచున్నాడు. ఇంఠపరకు 

మాసై న్యములు పరాజయము నెణుగ ఫు. చుమేల పోరాదు. ఇక్కట్లు 

వచ్చిన మహావంర్రి ఉపాయము చేయగలడు. ఇక్కట్టుళోగదా మంత్రిని 

పరీక్షీంపవ లెను, 

లిమన...- ఆవును మవా పృభూ, మహామం తులవారి ఆలోచన 

రాయ,=కవిగారూ, తరు -వ్య "మెంతవరశై నది ! 

లీమ్మన. పథ మూశ్వానమైనది. కృష్ణమరాజు ఆమరావలికి తరం 

నున్నారు. తర్వాత 'పారిజా తె'పవారణగాము, యంద్ద ము బయము. 

ర*ోయ.--బళ్ళి మాప శుభము. మేముసా కృక్ణయొడ్డుళ అమరావతిని 

దాటి శటశిమునకు పోదలచితిమిగచా, దియచేసి ఒకటి కండు బద్యములను 

వినిషింపుడుం 

అప్పాళి.---(శనలో) ప్రభువునకు మాహితోబదేశ 'మెక్కుట లేదు 

యుద్ధవ్రయక్న మ కనఇసుచున్నది. నాకు చిక్కు. తెచ్చి నన్నా జరీషీంద 
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తిమ్మ. దుహ్మప్రసాదము. ఆవధరింపును 

నూనవతి యిట్టుమానని 

మాన క్రో ధములచేం గుమారిలి చింతా 

ధీనగతినుండ మదిలో 

నూనినవ్రేమమున నంబుబోదరుండనియొన్, 

((“ఇందునిభాన్య”, “మనముల మాటలం గయల” భతించుశు.)] 

సఘ్యలం....బళి! బ్ర! 

రాయ. (రేనలో) ఇవి నామాటశళే. ఇదంకయుం నాచరిత్త మే, 

లిమ్మః === 

పాటలగంధిచి త్తమునం బాటిలు కోవభరంబుదీర్ప నె 
స్పాటనువాటుగామి మృదువల్లవకోమల తత్పదద్వ మీ 

పాటల కాంతమౌాళ€ి మణివం కి వన్నియవెట్ట నా జగ 

న్నాటకసూత్తథారి యదునందను( డర్మిలి మ్రొక్కె_ య్రక్కినన్. 

శాయం...--అహి! సో! అనంతరము! అనంతరము! (ఆత్మ గతము] ఇది 

సామాత్తుగా నా చర్మికృ మే, 

లిమున,..- 

జలజాకాసన వాసవాదిసుర వూజూ భౌజనంబై తన 

ర్చులతాంచాయుధు కన్న తం డ్రి శిర మచ్చోవామపాదంబునం 

దొలగంద్రోచెలతాంగి, యట్లయగునాధు ల్నేనముల్సేయ శే 

రలుకం జెందిన యట్టి కాంత లుచితవ్యాపారముల్నే రే 1 
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రామః,..అవో! వో! (కనలో] మహాకవి నాకు హితమువబేళించు 
చుక్నాడు. వాస్తవమే. 'నాధుల్నేరముల్సేయ కేరలుకం జెందినయట్టి కా ౦త 

లంచిక వ్యాపారముల్నేర్తురే!” జాదే తచ్వు. కత్వరవడివచ్చితిని. 

తిమ్మ...(కనలో] ప్రభువు చింతిందుచున్న్నాండు. నాకార్యము 

ఫలించినది. 

రాయ,..కర్వాత వినిపింపుడు కవిగారూ. 

తిమన,ఎ- 
= అజ్ట 

కోపనపదహతిగుహూనా 

గోపాలుండు గాంచి మెయి గగుర్చొడువగ ను 

ద్దీపిత మన్మథ రాజ్య 

పా వీతు.డె పలికె హరి బయలువడంగన్. 
లో అ ఆశి 

రాయ బలి! బలి! 

లిమన, జ 
న ' 

ననుభవదీ న దాసుని మనంబున నెయ్యపుగిన్క_(బూని తా 

చినయది నాకుమున్ననయ,; చెల్వగు నీపవసపల్లనంబు మ 

తనువుల కా గ్రకంటక వితానము దాకిననొచ్చునంచు నే 
ననియెద, నల్క._మానవుగదా యికనైన నరాళకుంతేలా. 

రాయ... దీష్యముగా నున్నది! దిష్యముగ నున్నది! త్వరలో వూరి 

గావింపుడు. [తనలో ఇదంశేయు నాచరిిక్కమే. ఇచ్చట కొంతమార్శి మహో 
కవి మాకు హీరముపబేళించుచు న్నాడు, ఆంతఃపురముకకు పోదునాం వలదో, 

గజపతిని జయించి గాని రౌణివానము ప్ర వేశిందకు. ((పృశాశము] ఎవరుకా 

అచ్చట! నూసేనావలి చెమసాని రామలియమ జూయనింగారిని మేము చూడ 

నెను 
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బంటు సృజేశించి. “అణి యర జయం మదో ప్రభో, జీనాధివతి రామ 

లింగ తు చాయండు గారు విజయాధ్యానంతో షప. దర్శనానికి పస్తున్నారు. 

(ీచ్యుమున విజయదుందుభి.) 

రాయ-..-బళీ మహావీరుడు, మేమును కార్యాలోచన మందిరమున 

శీ ఇదముం 

శా. లి..వీలినవారు ఇటు, ఇటు. (అని చారిచూఫవునుం 

(అండిరు నిమ్మ )మింతుడ. ] 



చతుర్ధాంకము 

స్థ్టలకము 1. 

కటకము . గజపతి అస్టానము, 

గజవరి, మంగ్రులు మొదలై నవారు ప స వేశింతురు. 

జేగలుం....దండం దండం మాయీలినవారికి, కర్నాటకంవారు శీ 

కృష్ణ చేవపరాయలవారి నాయకాన దిగ్విజయత్య క్ర బయలుజేరిశామ్. 
మొదట ఉమత్యు+రు శివసముద్రానకుపచ్చి ళు. ఒక్కటనె సాధించి 

నారు, ఆక్కడ సఊాడిగాలవారిని ఉంచి అందుండి శ్రీరంగ పట్నం జయించి 

విళయాపురంమోదికి నడిచినారు. కాయశూరు ముద్దగల్లు ఆద్దంకి మొదలైన 
స్థలాలలో ఆాణ్యములుటంచి "న మొక్క_టిగా నడిచినారు. కయూాపళాల 

వారు వచ్చే దళాన్నిచూచి మునుకలంగాజీ పౌరిపోయినారు. సాధించిన 
స్థలాలలో కాణ్యములు ఉంచి గోలకొండవారి సరుదుసలాలమిోదికి నడిచి 
ట్ స్టుళ్ళూలను వీగతోలి మనసీమలళా 'నికివచ్చి గిరిదుర్ల జలదుర్ల _స్థలదుర్ష 
వనదుర్ల ములు ఏండ్ల పరవట్లు పోరాడినా సాధ్యం కాదు_తట్టివాటిన, దుర్గాలన 
కోట త్త త్రభాొలను దిన మొక్క_టిగా సారిమార్గంచేక అక్రమించుకొని కక్కిన 
కోటలు ఘాళికోటలుగా సాధించినారు. చికాపుఖానుని రెగణా ఇరువై 
బూడు వేల స్తోమమున్ను నాలుగువేల గుజ్జిమున్ను నఖతొవున్ని మడినెనుం 
ఆశగునుల్లో ముప్పయి వేల స్తోమాన్ని ఉంచి ఆఅవకల నున సీమాద్యంతం నిపాశతం 

జకేనుళపోయి పొట్లూరి సింహా చి పద్ద పౌళ్యం దిగియు న్నారు. 

మంత్రి, తి,ఎ-మనగ జవరుల సించన నానకు మోడశ పా కు (తులయొక్క. 

భుజవర్యాక, క sa జీటివరకు ఎట్టి వోనియు కలుగ లేదు. ఈపరళు శళల్ళా 

టశమువారు మనిసీమకు వచ్చినచారును శారు, 
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గజపతి... ఆవును. మనరాజ్యమునకును కర్నాటకమువారికిని ఎట్టి 

వైరముగాని 'లేదు, మరి చెప్పుడు మాశన్నలారా, మోరింక 'ీమేమి విళీమ 

ములు చూచితిరిం 

జేగలు.... ఇంతవరత ఇం లేనండి. కర్నాటకంవారి గుట్లపుదండు 'జీడో 
"శ్రీపో మగమాదికి రావచ్చును మహోపృభో, 

గజవతి....-నరి. మిరుపోయి ఇంక జీమైన విశేషములు చూాదిరండు, 

"'వేగులు......వలినవారి యూ క్ష (ఆని నిమష్మ్రిమింతురు.) 

మంల్రి,..--వువారాజ, మవవెద్దగజపతివా రుండేటప్వుడు, వారు 

నీతుయా త్రై కంచి, ౪*ళవా స్తీ, ఆరుణాచలము, చిదంబరము, కుంభికోణ 

ము మార్గముగా సేతువుకు పోవువవ్వుడు వెంటపచ్చిన రాణువవ*రు రాయల 

వారి సీమలోగల శిపస్థలాలకును శటాళ ఆగ హారములకును వోని వేసీ వచ్చి 
యుందురు. 

గజపతి వీరు బలపంతులై మనగ జ్యముమోదికి పచ్చినందులకు 

శునము ప'రిరో యాద్ధము చేసి జయాభజజయ ములు కనప లేను. 

శీ మం త్రి,......ఎవర్ యి ఆక్కడ. ఈశతణ మీ వదునాటుగురు పౌర్రు, 

లను వలినవాకు రూడవలెనుం 

దౌవారికుండు.....((వ, వేళించి) వీలినవారి దర్శనానికి స్వయంగా జే 

బలభద్ర, పాాశ్రువు, దుర్దాప్మాత్సుడు, ఖీమా పాాత్సుడు, ముకుందపా తుడు, 

ఫీకరపాతుడు, ప్లై రవపాత్సుడు, రణర్రంగ పాత్రుడు, ఆఖండపా తుడు, 
లో 

మురారిపాలు,దు, ప శ ముష్టిప్మార్రు,దు, తురగ రేళం పాత్రుడు, ఆశ 

పారుడు, అనవాయపా తుడు, గ జాంకుళ పారుడు, మృగేంద, ప్మాక్రు, డు 

మొదలైన దదనోరుగురు ప్ళాశ్రు,లంన్న వచ్చియున్నార 
మంత్రి. కేతీణాము రమ్మను. | 

పార్కులు వ వేశించి... ఆయం జయం వలినవారికి, 
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౫జపలి._ రండు, రండు మాదళవాయులారా, రండు; కూర్చుండుడు. 

మేము పీలిపిం చిన క ర్యము వాలసొబ్బ3, మోకు ఇదివరకే. తెలినియుండ 

వచ్చును. శర్నాటకలు శనుములనుదాటీ పోట్లూరి సింహో ట్స్ నద్ద దిగియున్నా 

రు. ఇక్కడికి నాలుగు గ %శముల మేరలో నున్నారు. చేదు శేపులో మన 

మీదికి వారి గుల్లిపఫుదందు రాగల, మనము మొదటి ఠాణాలోచీ వారిని 

కొట్రవలయును. చుటి మాదళ వియులారా, ఒరంపరాగ కముగా మన రాజ్యము 

మో పెద్దలపలనశు మిపలనను "నేటివరకు ఎట్టి వోనియులేక నిలిచియున్నది. 

మిపరా కృమము ఆనంత మైనది. ఈసమయమున నూరు శర్నాటకులను పార 

ద్రోలి lis కున నిలుదప లెను. 

C7 

తగ వేదుశొనపలకీన పనిలేద, తరకరమలుగా గజపతుల సింహాసనమును 

మేము క*దుకొనియున్నా ము 

ఫా త్ఫులు మహాప భో, మాళెలిచివ వీలుపొ, వరినవారు నమమ్హుం 

నినవారు ఎ'తమ్మతృము జంకవలదు. మే 

ముండ గా ఈరాబ్బమును యనుధర్శ రాజు సయితను ఇ లేకు, ఇ₹ాళవాన్తి 

మొదలుకొని జు/న్నాధశర్భంతం మనినీమ. ఎదురు ఎంచక, లోతు ఎరుగక, 

శత్రువులు లాజ్ చ్చివచ్చిశారు. మంత్రలా'చనమిద వచ్చినజనిగాగు, *ీవ 

లము en చేత వచ్చియున్నారు. కనుక వారికే ముప్పు మనకార్య 

"మీ మెప్పు. వారు యాయులు, మనము వరాలను వన (సృజలకందరిశిని 

వారిని త్రోలన'గెంని ఊఉ క్సావాఫుష్తికలదు. మనము ఫోరాడి లిమా కర్నాటకం 

వారు నిలుషలేరు, లేపు ఉదయమే నసగినవారు మాశందరికిని ఆాంబూల 

మిచ్చి తే రాయను, కల వొారుబేోపల అయ క్షఐడీ రాగలము. ఏలినవారు ఓక 

చ,దేశాన తోతదిపస లతో, ఉన్నకస్థలమునుండి చేదుకచూ స్తే సి దాలుంరుం 

పము పదార్లురము జుడమిచ్చి 1 ర్పాటకమువారిరి పారెస్రోలి వారి భొక్క_న 

భాంజాగారాలనున్ను, ఏనుగ గుశ్గాలనున్ను, ము సటిదొరలనున్న వొ స్తగతం 

జేసికానిశివీలినచారి నముఖాన నుంచగలము. అ-పెవిషయము ఏలినవారి శే 

విశదము, 
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+ cg దుణా భీకర ప్నాత్రుడు.౬..మవోపృభూ కృవ్ణ రాయడేమి దేవేంద్రుడా, 

ఆతని మేనుగులను వేటారు తునియలుగా ఖండించి శణములోో చి? మలత్మని 

గాంచగలము, బేవరవారి శూస్జ రే యాలగ్యము. 

9 a వజ్బముప్తిపాతుడు..._ చెఆకు నఆకినట్లు కాల్బలమును ఖంజంచి 

వెచెదవు. లేదా ఎల్ల వారిని చెజపట్టి వలినవారి పొదములవద్ద తెచ్చివేసే 

దను. అయీశ్వరుడు వచ్చినను యుద్ధమునకు భయము లేదు. 

అక్ న \ i ద ఆఖణండ పొ తు దు, కృష్ణ రాయిడన గామా శెంత యుద్ధ మొ క్ 

మెన వెంటే సైన్యమును చిందరపండరగా any రాయని చేఇట్టి బంది సేయ 

గలము, వలినవాఠరు జేడుకచు సే జాలును. 

గజపతి. [సంతోవముతో ] దళవాయులారా. మూోయనురోగమునకు 

మిక్కిలి నంతోవము, మిరు ఒక్చా_క్క. రే శ గు,సై న్యమును నాశము చేయ 

గలరు. ఆందరును కలనీన చెప్పషలయుంనా. ఉ త్పాతమువచ్చినట్లు శర్రు,పులు 

భయజడి పారిపోగలరు. మేము శేవలము నామమా,త్రు,లము, ఈయిశ్వర్య 

మంతయు మోది, 

ప్మాత్సులు,..-( లేచి) మహావ్కుభూ, ఇక కడయంజనదు, అన్నిటికిని 

జగన్నాయకులు ఉన్నారు. రేపు ఉదయ ము తౌము సర్వము చూడగలరు, 

మేము ఆయ త్తచడవ లెను, ఏలినవారు న్ నునా నుండప లెను. 

గజ,....మరి ఇప్పటికి సధ చాలును. 

పాత్రులు... జయ వీరిభ్ ద బావా బలేందృదువోరాయ జయ, 

(ఆందరు నిమ్మ] 
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స్థ్టలకము 2. 

రాయల స్క_ంధా వారము. 

రాయలు మారు వేషమున నడచుచు ద్ర, చేళించును. 

రాయ... చేత నొకకమురు చూచుచు) కాగ్యము చెడిపోయినడి. 

నాకీ ర నాక ఎట్టి ఆటంగమునులేః ఇఎతవరకు వచ్చినది. ఇంతళాలమునకు 

ఈగజభతి పర్వతమునకు శిగిని పగిగిపోవు సమయమువదచ్చినఏ. అమవోను 

ఛావ్రనిమాటను పాటింపక శ తుదేశమచాొచ్చి ఇంకదూరము వచ్చివందుల 

ఫలమి", శేీవలము బర్నాక్క మము చితనే సర్వమును సాధింపగలనుని తలంచి 

లిమి. ఆంత అప్పాజీ నిలిగ'ని వేగుకారు. షోడశ పొ తులు మవీాజరా 

శ మవంతేలు. లెల్బవ'రులా'పల మాళిబిరమువ బనుటకు సన్నావాములు 
|) య 6. 

చేనీయున్నారు. యంంస్థిరం) మున మాపై న్యము లేగుఇనో! మొదటిఠాణా 

లోకీ నమరమియనున్నారు వారు చేసిన పృమాణములు 'చాలభయంళరము 
న ఇ చున వా “బు టెం Tre, + లంగా నున్నవి. వెగా వీరు మనవిరు, వప్రులాజధ కి గలవారు. జగ 

నవ్నాశో పాసవలు, ఇప్పుడేమి నౌయెవచ్చూను. (ఆలోచించి) ఇప్పతు ఆ 

రాత్రయైనది. ఇంకిను "చాల ఏ * ద్దునన్న ". ఈమారు పేషముతో జీపోయి 
Ya 

అప్పాజీని నిగుర లేసి ఆలా'చించెద. ఇక్కటుల' బా మంట్రిని వరీక్షీంప 

వలయును. 

(చేచఫ్యమునుండి....''ఓవోయి నరీంహులూ విన్నావా ఈమాట” 

రాయలు... మాళీవిరము చెంక చెవరో మాటలాదుచున్నారు విందము 

గాక. (ఆని వినును.) 

(మరల చేపథ్యమున.నరసింహులూ? నివ్నావా ఈమాట, ఊదియ 

మిలే ౫జపతీవారి దండు వునపా శంమాద ఇడతాఫపున్నారు. క ర్నాటకం 

వారిబలం నిలున్తుందో నిలవదో. గునలని తరమడానికి పారులు ఘోర 

శ గాలాలా కేసీనారంట, ఆప్పాజీమాట వినక రాయలవారు ఇంతదూరం 
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వచ్చినారు. అందుచేత అపాయం వచ్చింది. వచ్చిన “పీరు ప్రతిన్టలు చెడి 

పోర వేమో,. ఇప్వుడై నా ఆప్పాబీమాటలు వింటీ అపాయం తస్పీపోను, 

ఆయన నిమిమమా గం: వరాజయం విజయంగా చేయగలడు 7 

రాయ ఆవ! చాడేకప్టు, స్మ_౦ ధావారమంకయు ఈవిధముగా 

గునగునలాడుచున్నారు దండుకు పై గ్భిము తగ్గి పోయినది. ఇక అప్పాజీయే 

శరణము. (నిమ్క).] 

పల కము ౩. 
[1 

ఆప్బాళి గుడారము, 

కం తిమ్మన... బాబుగారూ. పీలినవారు మారు వేమంతో ఇక్కడిశే 

పన్తున్నారు. 

స ఆ సి ళె వళ చే అప్పాజి..[ బృ వేశించి] ప్రభువు ఈరాత్రి వేళ. ఈ మముతో 
గ్ శ శి జ న ఇ జ ఇక్కడికి పచ్చుట చూడగా శార్భము చెడినట్లు తోచుచున్నది. నాయుపా 

జో ఇత అ ణి ఉం అట్ లో యమునణీ సర్వము చక్క_బడపలరయిము, ప్రభువు ఠవ దోషమును గ్రహించి 

నాడు, వరవాలేకు,. ఇంకను అవ ౪౩ *శముకలదు, నాప్రభువుకొ ఆకును దేశము 

గొజుకును చేచేపైనను చయ౫లను. 

(రాయలు ప్రవేళించును అప్పాణి ఎదురే! తెచ్చికూర్చుండ నియ 

మంచును.) 

ఆప్పాళి..ఏలినవారు. ఈరాత్రి వేళ ఈవిధముగా భవారాళేక రా 

పచ్చునా! శతువులకు తెరిసిక మోకము గాదా. తాము పిలిపించిన వచ్చుటకు 

మేము నంసేస్టులము గా నుడగా తాము రాజం? 

రాయ... ఆప్పాణీ. వరవాలేదు ఈజాముచ*చిన తమకంతయు విశ 

నము కాగలను, (ఆని జాచిచ్చుశు.] 
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ఆప్పాళి .మనస్టా నాధివతి శమల నాభయ్య వ్రానీనాడు, తెల్ల వారు 

లోపల నునళిబీరమును ధూళిధూళిగా ఎగురగొట్టుటకు పతులు నంనీన్హుళి 

యున్నారు, 

రాొయ..._మగి ఇచ్వుడేమి వీయవదగునుః 

ఆప్పాళజి....స్వామిఎ'రికి జీతు మొదట'జీ విన్నవము చేయలేదా, 

నావిన్నళము అప్పటిలో వలినవారి చిగమునకు రాలేదు. విచారించక 
paar. ] 

ముచ్చబ ఆమడలు శత్రుభూమి వచ్చినాము. శజపలిసీకుళో మొదటిస్థలము 
లా* దిగినందువల్ల వారు ఆణాచించుకొని తెగబకినాత. 

రాయ... ఆసప్పాజీ, మరి స్యవధి లేదు. 

“ముజబ్టకుకాో్య్టము చక్క_ం 

చెళ్చడుసుం త్ర యును పోరబెన” నిబంటుం 

బుట్టను గా; వ “తలకు 

బుటె నానావిధ; భోగసవాయుల్.” 
క్తి రై 

ఆన్ననీలి త"మెరుగనిది ౯*దు. తీమనూటవినని ఫలమిది, మహాను 

భావా! ఈ ఆ పొయుమనకు తగిన ఉపాయిను ఈమె చేయుపలెశు. తమళిక్తి 

సామగ్గ ప్రమలు కబ్బవాస్పలి శుక్ర చాణశ్ళాదులకై నను లేదు. మావంటేవారు 

తష్టుచేసిన మిపంటి మేధావులు చక్కి. గిద్జిపలెను. శఊణములో పరోజయ 

మును ఇయోముగా మార్చుళ క్రి కముశే గలు 

అప్పాజీ. (ఆలా చించి] సక్కి ఛిగవంతురి యనుగావామే అన్నిటిని 

చక్క కేయగలదు. మరి స్వామివారి హృడయుం ఏరీఘు. 

రాయ, షోడశ పా్ళారులును ప్రాణములకు తేగించియున్నారు. ఈ 

సమయమున ప్యయ ప ఇనూనలకు చూడరాదు. మక('మం్మతులు తామేమీ 

ఆజ కేయుదురో దానిని బు*మాగ ముగా విరి అప,శారముగా నడచుకళొన 
షా ఇ ...౧ ఆ 

గల వారిము, 
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ఆస్పాజి,=సె'మదాన భేదదండములలో* చాన భేదములును ప్రయో 

గిందవ టెను, 

రాయ... నకల పాయుముల చేతరు పరువునిలికిన చాలును. ఆంతయు 

రమచరనున్నది, భొక్కాసభంజారమ లు, వీనుగు గుజ్జములు, రాణంవరాన్ట్ర 

ములు, కోటకొ తళములు, గ్రామభూమ.లు, గుగకు మాశరీరముతో సగ్వము 

కను యధీనము, [ఆలి దండమిడును ) 

ఆ ప్పాణి...-అభ్యుదయోన్త. ఇకను ననిన వరు వి7్ర౦తినందవచ్చును, 

సరము చక్క_వతును, 

రాయ... [ 1ష్క_)మించుచు తనలా] ఆబ్బ! గండము తప్పిన భే, మనో 

మంత్రి ఉపాయము చేయగలడు, చాణక్య యుగంధరాదులకు సమానుడు. 

(నిష్క)) 
ఆప్పాజి..--ఎవరోయి అచ్చట. ఈశతణపు ఆయ్యమరను, కొండ 

మరను, ఆవసరం లశ్మీ బతి మొద ల్తన నియెోగులను రన్లును. (ఆని వారువచ్చు 
లోపల సమో ఆయు దండును. ] 

వారు (వచ్చి ]--_ జయం జయం నువోమక్న గారికి, 

ఆపాణి....' వ్రాయాచునే) గండడి పేయకుడు. కూర చండుడు. [ఆని 

చ్రాతముగించి] ఆయ్యామరను నీవీన మణ యు త:వసిచెయవలనీనం, మేము 

ఏళాంతముగా నున్నంగువ గజవలత్వ రితిక తప మొదలైన నియోగులు 

ఎవరువచ్చినను రానీయ కూడదు! ఎవరినిగాని మనపాళెమునుండి వెగవెడల 

సీయశ, బయటివాగిని లా*నికి రాసీయక ఎక్కడివి వక్కడ జీ లెల్ల వారు 

వరకు నిలిపి వేయ పల సిన 2. మ్ మీరిన వారికి కలపోవుశు, 

అయ్యం మహోమలి ఆయా. (ఆని నిష్క)] 

ఆపాటి... కొండమురను, నీవు తథతణ చపోం. వదిన వారి ఆభరణ 

ముల నన్నిటిని లేపలసినది. (గొండమరను నిమ్మి) 
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ఆహ్పాళి..._లబ్షీశీ! సీవుపోయి. ఈఆభరణము లుంచుటకు మేలైన 
ళ్ ఇ 
సగునాటు పె డొలు లభపలనీన ప, (లల్షీవతి నిష్క్ర) 

అసప్పాళి రాయసం పీరమరను, నీవు గొప్ప రవాస్య కార్యమును 

నిర్వహింపప లెను, ఏమా +,ము మంల,భంగ మెవను మన ఎల్గర పొణములును 
లో టల్ జ nm \( 

న! స స్ట్ ళ్ త + — ల్ని » పోయిన గ్లో ఊఈజాబునకు సీవు స్వయ ము** పబినాటు నకళ్గుఐ సీ ఒక్కొక 

దానియందుశు వ్రు ల్యేకము గా వభమునాజుగురు పొ(తుల ఇామభేయిములను 

వనీ తత్ణ మే 'తిము. (ఆని ఆెనంకకుముందు వాకీన జాదిచ్చి] ఏదీ ఒక 
లో ఆశ లో 

మాలు చదువుము, 

వీరిమ. [చదువును] 

న్వ్ శ్రమ పోరాజాధిరాజ, రాజపర నుళ్వర్య మూరురాంయరగ ౦డ, 

ఆరిరాయవిఫళ, ఆన్న ఏ గ్యయమనోభయంకర శ్రీవీరష్ప కొప శ్రీవీర కృన్ల 

జీవరాగపమవళరాయుల వ రొ బలభద్ర ప్మాత్రునికి వ్రాయించుట యేమనగా 

మారు శేఫు ఉదయము యుద్ధ మునకని మిష వెట్టి మాగజపతివారిని మాకు 

ఇట్రియిచ్చుటకు ఓప్వుగొన్నందులకు చాల నంతోమమైనది అందులకు బహు 

మలిగా నూ సూరాజ్బనులు మోశే స్థిరదరరచుటయేగా॥ రతఃకపరత్నాల కడి 

యము, ఊప చ్ర ల మొ ర్రైదు మొదలిన యాభీరణమలు ఇరువడికోట్ట వర 

వోలు విలగళిగినవిచం, ఈలగముగ రలును లేము బహుమతిగా వంపు 

భున్నారము, మిరు ౫జపరిగాగిని మాకు పట్టిముచ్చినవెంటనే ఒచ్వగాన్న 

వృశారము మోమ్మాప్కఘుత్వమ లు బూశేర్పాటు చేయించగలము. 

ముహారు కృష్ణ దేవ రాయలు, 
లీసా 

ఆప్పాళి....సరి, వదువాళణు జొటులు ఈ వగు నాటు వె ప్రలలోనుంచి 

భూషణములు ఉడుగరిలు దానిలో పెట్టించి పగునారురు బుస్థిమం౦తులై న 

నియిగులవశ వన నిచ్చి * జవలెవ రి శినికమునస వంపవపలయొంరు. ఈచదు 

వాగురును దొంగెలపలె నఖ్రీనయింది 'పాతులకు తెలియక ౫జపతివారికి జట్టు 
(౧ 
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పడవలయును. ఈళాబులుకు ఆధ్రణములును గజవలివారి చేత బడవలయును. 

కతణమ నీవు ఈసంగిధానమును వేయ వలయంను. 

రాయసం పీర.....మవోమం త్ర, గారియాజ్ఞ, (అని నిమ్క_).) 

ఆప్పాచణి.. అక నము వై ఫు చూచి] 'లెల్లవారుట 10కను చాలప్రాద్దు 

న్నది. బళ! నాయీ? ప్రయోగము వేత పాత్రులు, ఆయ త్తచడి వచ్చులోవల 

తెల్ల వాజుటటముందే గజభలి వింఛ్యారణ్యాను పొలీపోవును. పతులు ఇతి 

క_ర్తవ్య*మూఢులగు ముగు. ఇంతలా* మన ప్రైన్యములు కటకమును త క్రమింప 

గలవు. బలీ నానీత్మిప్కృయో%ము నుందు ఇతరుల ప్రతిభ ఏపాటి ? 

[ఆని నిమ్మ)] 

సలగకము &, 
థి 

గజవతి అస్థానము, 

గజవతి చేర వదు నాబుజకాబులతో ఆటో కరమున 

(మ జకంచును కూడ మం రుయా. 

గజవతి. ఎంకడు "పాము! ఎంతద'వాము! ఈపాగు లం 
we ర, శత్రు రంత ద్ర్రొవా 

3 పా న న : మున కొడిగట్ట వారు. ఈయ రులను మ యుద్ధము కు పోనుంటిమి 

ఈయుదయ ము మము యూదమునకని మివ వెటి కొనిపోయి వేటటుగా శగు 
క 3 శే పులకు జట్టియి చ్చుటకు నరసి స్ట నారు. 

మం ల మవోప్త భూ! తొందరచడవలదు. అఆభకత్కా_.లమున చార్య 

ము వహింపషవల యును. తునవాళే గ్రహానికి ఒడిగట్రి నారుగ దా, ఆళాబు లేమి! 

అనగ లేమి, ఆపె లేమి. ఏనినవాికి తెలియకయే వీగికి శ శత్రువులతో ఉత్తర 
తీ ల్యు శ్తరము లేమి. ఈకాబులచీక వీరు కర్నాటకము వారిక్ మనమంత్రా 

లోచన యంతయు | లెగిసి వేనీవట్లు లెరియుంచున్న ది, ఆజ న్నాయకుల 

కరుణచేత మనకు ముందుగా తెగిగిపోయినదిం 
4 
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గజపతి... మరి మనము తడయంజనను మేము తతణమే మాకు 

తోచినచోటి శీ౫దము, వ్యపధిచాలదు. మంల్రీ, నీవైనను మాకుటుంజమును 
కాపొడుము. అన్నివస్తువులును నీయధీనములు. బృతికియున్ను సుఖము పడయ 

వచ్చు. నమస్కారములు 

మం త్రి... వో ! ఎంత! ప్రముసచ్చినఏ. చింతించుటకైన నవకా 

శములేదుగధా. వలినవారు. కడయింజనదు. మికగటుంబమును జీను 

శా పొ డెదను, 

గజ,-మాఆన్నుయిని జగనోహినిని రాయనిచేక పడనీయక ప్రాణ 

వ్రచముగా చూ+డవయ్యా; నీబుణము ఇంకొక జన్మ్యమందై నను తీర్చు౯ొ నెదను, 

మరీ గి....ఇదికూడ నాకు చెవు పలయజనా. 
WD) ఎ 

ay ఖీ ఇ రై ( సేవథ్యమునుండి.__మహా ప్రభో గుణ్లిము గదమ్మ నున్నని. 

గజు=నీదిరా మా గుబ్లము. ఎక్కడరా, [ఆనిపడి ౧౩ నిమ్మ] 

మంటి... హో! గజవతి యి"విధముగా తన రాజ్బమును కుటుంబ 

మును తృజించి వారిపోపునట్టి శాలను వచ్చినది, జీను పోయి వారి కుటుంబ 

మును రహస ప్ర దేశమున దొవెదను, (ఆని నిష్క్ల)) 

రానాను. 

ల 

సలకిము త్. 
p 

రాయల శిబిరము, 

రాయిలు, ఆప్పాళీ, శివులు నియోగులు మొడశి నవ” యందురు, 

జీగులు వ్ర వేళించి....దండం దండం వ వా ప్రభో! మన సేనానముూ వోల్ని 

3 నై నలి వత పా గటు యుందిపయక్నౌన్ని విలనవారి వ న్ని వినీ శాపరిగారు ఈదినం 
ధా 

బూర్భోదయంలా'పల*ీ వింధ్యారణ్యం పారిపోయినారు. వారికటుంజం 
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కూడా కనబడ లేదు. పదసఃరుగురు పాత్రు,లువచ్చి వారిని కానక దిగులువడ ఈ 

వున్నారు. 

[రాయలు ఆప్పాణజీనైపు చూచును, ఆప్పాళి చిలునవ్వు నవ్వును. 

మళఆీయొక వేగు,....జ=జయ౦ం జయం వనినవారికి, వదవారుగురు పార్టులు 

ఏలినఐ "రి చ, తౌపంవిని ఏరిన వారికి పాదా౮ంతులై నారని తెలిసిశెని కమకు 

రాజ్యం నిలువదని కలచి * జవతులవారున్న్నూ వారి ఆంకకిపురెమున్ను గా 

రాగ్సియే బయలుజేరి ఒక్క డికో పరారియెనారు. మన దండనాయకులు 

హ్ బల క అ క ఖ్ « ఇ ర ‘ రాజధానినగ్నరం [| పళిస్తు న్నారు, (సభ్యులు ఆళ్చగ్యవడుదురు 

మరియుకము ఇ, పేళించి.._మనపై న్యాలు కటకం కర క “టను 

సాష్టధీనం వేనుకొన్నవి ఏగినవారు తతణ మే విజయభ్య్వానంతో బయలుదేరి 

వచ్చి నగరు వేశించవలెనని మహాసేనావతి పెన్లుసాని రాొామగంగ(ను 

నాయడుగారు మనవిచేస్నన్నారు, 

(రాయలు ఆప్పాణిని చూచును. ఆప్పాళి గంటవాయించును. వెంట బే 

జీష్యామున ఢమామి ము, గును, 

ఆఅస్పాళి..కొండమరునుగారు, సోూరు ఈవీిమయమును గజపతిగారి 

చుం స్రెకి నచ్చ జెప్పి గజపతి గారిని ఏీరిషింపుడు, మాయీునిన వ*రు శీ*ంవ్షరాయ 

మహారాయలవారు గజపతి గారికి ఎటువంటి బ్రోవామును ఎంచ లేదు, వారి 

షా (క్కులలోను దోషము లేదు. మాకు జయించిన వ్రతిమ'చాలును. గ జబలివారి 

రాజ్యమును గ్రామభూములను యథాఫూర్వము గజవతివరికే స్వాధీనము చేసీ 

విజయ సంభము వేసి మరరిపోదలచి నారు. గజవతుల పరు ఏవిధమైన సంకో 

చము పహింపక మాతో నఖ్బము చయపలనీనది, గ జదతిగారు మరలివచ్చు 

నట్టి సంవిధానము చేయవలసీవద్క అని. 

ఫోండ.....వళలినవెరి గుగా (ఆని నిమ్క).] 
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ఆహ్పాజీ....మవాప,భువులు పొట్టునూరికిడ విజయ స్తంభిము నాటించి 

శకటశమునకు తరలుచున్నారు, అందరును నన్నావాము క వలనీనది, 

(ఆందరు నిమ్మ ఢమామి, 

క. 

స లక మ 6. 
త్ 

కిటకి ముగ బప నగగుం 

రాయులు, గజజలి, అప్పాల, వాం తెలు య వళింతెరు. 

షంని.=-' జయి ధవ దిగ్విజయి భవి [ఇ తెస్బోద్ పథించును.] 

గ పిలి, కృష్ణ రాయి చకృపలరి, త్రిలా 'శరతుకా, 

ఉ నీబుణ మెందుతీష్పుళొన నేవ, మిదీయకుమారి, జారు శృం 

గారమణి౯ గుచోణిని ౫ కొలు మిచ్చెదనీకు, గీరతు 

ఖ్కా.గసమానరూప వింవకో నవబంధు యశఃక'గవ ల 

శీరమణా ప తాప నరసింహకు వూర కుమారవి కమా 
ఆశీ WU ప 

రాయ = 

చ. వినుమునరేంవై, నివనగ ననన శేదము లేదు, నీమనం 

బున పష న దలపచోకుము, శీ ఘ్రనుగాగ నెంతయుకా 

ఘనతర వై భవం బలరగా న్ నరంపు వినావాయత్నము౯; 

*అనయ మి బాం ధ్రి దేశి ముస నైక్యతేగట్లుత భారతంబులోన్. 

సభలు, ౪౯ టి, 

ఆప్పాళి ీ ాజపతిమహాగాయా! మేము సఖ్య మున కును దిగ్నిజ 

యము వేనీన స్ప లివ్దకోనము పచ్చినవగి మేగాని వేరుగా. భర్వాం ధ్ర 

న మ్యేళన మొనరింల నదియు 50 ధి రాన్ట్ర సొధ్ధన మే మా
ము ఖోోదైళము. మా 
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విజయనగరము మొదలు మోవిజయనగరముపరకు ఈబదేశమంతయం సర్వకాల 

సర్వావస్థఆయందును ఒకటిగానే యుండునుగాక. మనలో మనకు భేదము 

శేర్పడకుండునుగాక, 

౫ జపలి..... మో యనురాగమునకు చాల కరన విజయనగరము 

నుండీ క టకముపరికును గెల యి* యాంధ్ర దేశమంతయు రాయిలసీమయీగ దా 

యైనది, రతశయాోం * న. సామ, జము అవిచ్యిన్నము గ్గ ఆచంద్రుర్క._ము వెలయు 

గక, ప్రభుత్వము క రోగ ప రను మన రనాంైైాభిమానము 

మారకుందును గాశ్. మండబాఖీమానము చే దేశాభిమానము మెడకుందును గాక. 

పంది.=..ఉయ జమ, గఎస్టడేపరారు మవారాయి, సర్వాం ధ్ర చక్ర 

వ రీ, సర్వాం, న్ రావ ప్ర తిపాపక జయ 

ఆప్పాళి జ మ మాయీగినవారు జీడే విజయనగరము 

న జ న! ళు (పృయాణము 

గజపతి... గకలస న్నా వానులకును ఏర్పాట్లు గావించెదను, 

(ఆందరు నిమ్క_)మింతురు.] 



వంచమవమా౦కము 

సలకము 1. 
ఖ్ 

విజయనగరము, 

ము, చేటి.._[ పవేళించి] చేదు తిమనగారి పారిజాతావవహారణకృృతి 
\( న్ క 

సమర్పణమవోత్సవం, ఓగ్విజయమవోత్సవాంగంగా జరుగభోతున్నది. 

జీదుగది చిన్నమదేవి?"రి వలవంత తీరును. తిమ్మనగారు ఈవరికే తమ 

క"ప్టృమును ఫులిన వారికి కొంగ వినిపించి వఐవ"*ఎమనను మె శబరి దియుంనా ్నరు, 

చూతం గాక శీడేమి జరుగునో. ఆదుగో సభఒరుగురువ్నది. 'చేనుకూడద 

పోయి వేపుకి చాచి ఆమ్మగారికి ని పేవపాను. 

స్రీ (ఆంశ ఆననుల రయి, మంత్రులు, కవులు మొదిగ నవారు స్కవే 

శింతేరు. తివ్యనగారొక ప్ర కే మన "వేదిక వెగు+ర్చుండి పారిజాతాపవారణ 

ములో బం థాంతళ "గ ములను చదువుదురు.] 

కెాాకనో త్ర విఖాాతుం జడావ_స్పంబ 

నూత్రు(, డా ర్వేలవవి తృకులు(డు, 

నందిసింగామాత్యునకును దిష్లూంబకుం 

దీనయుండు, సకి లవిద్యావిమే 

చతురుంచుు మలయవమాముతకవీం దునకు మే 

నట్టుండు, కృష రాయ శ్రీలీశ 

కగుణాసమా లబ ఘవశచతురంత యా 

నమవో చ వోర సన్తానయుడుండు 

తిమయార్యుండు శివవరాథీనముతి య 

ఫూోరశివగుగు శిష్యుండు పారిజాత 



పంచమాంక ము. ర్క్ 

హారణమను కావ్య "మొనరిం చె నంధ, భాష 

నాదిపాకరతారా సుభాక రముగ, 

రాయ... (కనలా') మహాకవి మాయం త!ఫురచరి త, ముజీ తనశావ్య 

మందు హెచ్చుగా ధ్వనింపం జేసి నాడు. మేము చేసినది సరికాదని మాకు 

నీతి యుపదేళించుచు న్నాడు. వాస్తవమే, ((పృకాశము] అప్పాజీ! ఈమహా 

కవులకు వారుకోరునట్రి అ? హారములు ఈయవలనీనది. వంచమవాో వాద్య 

ములును, చానురాందోళి కాది సామంళచిహ్స ములను మేము ఇచ్చినారము, 

కషమ్ణ ము ఆలసాని పెవన గాకికిని, నంఏ మయ్య గారి!ని జల కిలో  కేగింపు 
య (0 వాట్ట ణా 

సేయనలసిన ది. 

[ చేపథ్యమునుండి.__మహః వ భూ, వల్ల కివచ్చియున్న ది.) 

రాయః..___కవీశ్వరులారా, రండు. (అందరు నిమ్మ) మింతురో.] 

- 

స€లగ ము £ే 
2) 

చిన్నమేోవి నగరు. 

ము. చేటి..._[వ్ర కేశిం చి] అబ్బ! చేదు దా నుదినం. ఎన్నాళ్ళకు 

మాదేవిగారికి రుళ్ళి సంతోషం కరిగింది. తెనారిరా మలింగ రక్ళ చెటిన 
టా 

శకలహార ముక్కు. € దృనార్భుడి ముస్టువల.కుల చే లీక మకల వగిన వారి) చిన్నా 

బేవిగారిని అనుగ హించినారు. నికుమబన్చుగారికి మునుపు వృజపు జడబీళ్ల 
సే ఇళ్వుకు డిస్పిజయమెన తర్వాగ గోలకొండ గన లీ మ'నగగికి వదిన 

వారు తేచ్చినారు. లిమ్మన గారికీ ఆందోళిళ' ఛు నో మరాప నమ లు, 

ఎంత సంతోషం, స్తు పలినఐ రు. చిన్నమ. జప రు + కను 

న్నారు. చేది? రిని సవ్వాభిరణ *లతోను అలంకరించి వళివవారు పిలుచుకొని 

వన్తుశ్నారు, 
ఎటో 



ర్గ్ర రాయలసీమ 

(ఆంతట చిన్నమదేవి వ, వేళింతురు.] 

చిన్న..__ఆవిధంగా వీలినవారు కోవంతో వెళ్ళిపోగా జ్ జీను ప్రాణాల 

మోద అశవదులుకశొన్నాను* 

రాయ....చెలీ! గకమునకు చింతిల్లకు. నీకు శావలసినదంతయం. సిద్ధ 
ముగా నున్న3గ దా. ఒక న ఫుబిళ్ట కై కోపగించితిపిగ దా. గోలకొండ గను 

లన్నిటిని రెచ్చి యిక్కడ చెట్రించిలి9ి. నవగగ్నములు సీ నగరిలో రాసులు 

పోయించిలినిగ చా, 

ము. టి... ఇప్పుదు బా నాకు సంతోషము, 

(శేవథ్యమునుండి.__.మాకుమా లము సంతోషము?ాదా.) 

రాయ... పీవో రామగింగయ గారు 

రామరిం (పి వేశించి] జయము జయము వలినవారికి, జయము 

జయము వహారాణిగారికి. నలినవారి దిగ్విజయంచేక రాణిగారు వల 

తున్నారు. 

చిన్న మ... రామలింగ యగారి ఆశీర్వచనము వేత, 

రాయ....వా స్తపమే. వారు నాటిన బీజమే ఇట్లు ఫలించినది. మరి 

[లూ సికిం జీమి కావలయును? 

చిన్న ...-వగనవారి యను గ వాము కలిగిన తర్వాత ఇంకను చీ 

శావలసీయుందును, ఆంకయు 'నేకూరిన$ీ, కాని వాశొళ కోరక యున్న! 

వీలినవారికి నామీద ఆన్నుగ్భవహాము కలుగగా జీ (శ్రీలిరువతి వేంక టేశ్వరులను 

దర్శించి స్వామికి మ్రైక్కులం ముడుపులు రెల్లి ంచుకొని ఏలినవారితో కలిని 
భ్ చ కోటిలో మన లారి గ, వాములం చెక్కి_ంబపలయునని. ఈ మొక్కు. 

చర్చి ంపవలయునుగ దా, 

రాయ... కొంస్టృవి ర్స్ వాము లేపోయించెదను. తతణ మే నన్నావహము 

చేయం చెదనుం 



పంచమూం౦క ము. కీ? 

శామలిం..__బళి, బలి! మహా ప,సాదము* 

చిన్న. చేటితో] ఒసే మా ఆక్క_గారినికూడా కిరిచిరావే, 

(వేటి నిమ్మ. 

రాయ..= ఎపరురా ఆశ్చట రతణమే మా ఆప్పాడజీగారిని, మంగ్ర్ర 

లను దండ నాథులను సామంశులను మేము చూడవలెను, 

[తిరుమల చేవి (వ, వేళించును. రాయలు చిన్నా దేవియు 

సంభాెవి౨తురు, మం గులును గ్ర వేశింతురు.) 

రాయు,.మహోమం, గ్రెలారా ముము దిగ్విజయయా ముగించిన 

సంతోషమున భ% పంశుని దర్శనాన్థ్రము తిరుమలకు పోదలచిశారము, 

నభ్యులు, =. ఇళి బళి, 

రాయ ..._ మేము ఈనడును మాషి వులసోష్టైలా ! రచియించిన ఆము క్ట 

మాలట్దిదా ఢ్రాటెంగి నును ఆచ్చట జేధనికి అంకితము ₹ావించెదము, 

సభ్యులు, ముహాపృసాదియు, మవ ప్రసొదిము 

రాయ... మరి తున మె నివ్వుడే య+ణము, 

([అంశరు నిమ్క_)మింతురు.] 

————ా 

నలగ ము. 8 
థి 

చినుమల భగ పర్ఫృన్ని ధానము 

క ఖో జ ఇ. (రాయలు, జీచేరులు ఓక పక్కను, మరియొక = క్కు. మంత్రులు, 

డనాధులు, సామంతులు, శపీశ్వుర లుగం నిలిచి జేవించుదుందురొ, ఆర్చ 

కుందు భగపత్ప్ర)సాద మొసం! ఆంగిరకును శఠరగోబముంచును, రాయలు 

ఆము క్షమాళల్యదనుండే వ్వ్ని షమృములు చగివి Ou మును భగ పత్చీఠరమువ 

కృుంచును. ] 



ర్రి రాయలనీమ 

శిల్పి. మహా ప్రభువులు జీజీరులతో నిటు ఎడముగా నిలువవ౭ + 

శీలావి గ వానుల రచనకు ప్రారంభము వేయవలెను. 

(రాయలు, దే వేరులును ఒకపక్క నిలుతురు.) 

సభ్యలు..__.జయ ,శ్రీశ్ళష్ణ జీవరాయ మవా౧ యా, సర్వాం థర 

వర్రీ జయ. నర్వాం ధరా న్ర్రృచతిష్టాపక జయ, 

చెన్నపురి : చంద్ర శాప్రైన్సున ము ద్రి కము... ! 94. 

Q. H. M.S. 114 9. 500. 25-3-1946. 








